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Til kommunestyrerepresentanter Fauske

Utdanningsforbundet Fauske har registrert og satt seg inn i den pågående debatt om statlig
finansiering av eldreomsorg i Fauske. Basert på sakspapirer til kommunestyret og egne refleksjoner
på fordeler og ulemper ved dette, så er Utdanningsforbundet Fauskes klare oppfatning at dette bør
ikke kommunestyret vedta å gå for.

Vår vurdering går på de konsekvenser det vil få for de øvrige kommunale tjenester som må dekke
opp for mindre rammetilskudd og eventuelt overforbruk i helse. Vårt område med barnehage og
skole, har vært gjennom endringer som gjør at «grensen» er nådd for reduksjon i ressurser. Skole har
vært gjennom tøffe nedbemanningsprosesser siste to år og har en smertegrense for ytterligere
nedgang. Det vil ikke være klokt å påføre oppvekst ytterligere krav til nedtrekk for at helse skal delta i
et slik prosjekt. Det fraråder vi på det sterkeste.

Helse har en utfordring uavhengig av statlig finansiering av eldreomsorg, det er viktig at de får
gjennomført denne prosessen innenfor de vedtatte budsjettvedtak som gjelder.

Utdanningsforbundet Fauskes klare synspunkt på statlig finansiering av eldreomsorg er at dette ikke
gjennomføres i Fauske nå. Konsekvensene for de øvrige enhetene, som allerede er presset til beinet,
gir ikke rom for ytterligere budsjettkutt.

Jan Frode Setså

Leder Utdanningsforbundet Fauske

mailto:post@fauske.utdanningsforbundet.no


Til alle gruppeledere i Fauske
kommune

Fagforbundet Fauske ber dere politikere om å ikke støtte statlig finansiert
eldreomsorg. Dette fordi Fauske kommune har ikke økonomi til det.

Hvis vi skal delta i dette prosjektet vil de andre samhandlingsområdene
rammes hardt.

Vi har vært inne og sett på de kommunene som er i dette prosjektet, og de
fraråder kommuner med dårlig økonomi å være med.

Fagforbundet Fauske

v. leder, Stine Haugli
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Sak nr.   Dato 
073/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Opphør av bompengeordning rv. 80 Røvika-Strømsnes 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune har som garantist ikke innvendinger mot tilskuddsordningen og stengingen av 
innkrevingen ved rv. 80 Røvika–Strømsnes 1. juli 2020. 
 

 
Vedlegg: 
17.06.2020 E-poster - Stans i bompengeinnkreving rv. 80 Røvika-Strømsnes 1445099 
 
Saksopplysninger: 
16.6.2020 fikk Fauske kommune inn en hastesak fra Bompengeselskap Nord AS som gjelder nedstenging 
av bompengeinnkrevingen ved rv. 80 Røvika–Strømsnes 1. juli 2020. Fauske kommune er som én av 
garantistene for rv. 80 Røvika–Strømsnes bedt om å komme med eventuelle innsigelser på den 
foreslåtte tilskuddsordningen og til at innkrevingen kan stenges 1. juli. Fauske kommunes garantibeløp i 
Veipakke Salten var per 31.12.2019 på kr 8 197 570,–.  
 
Bompengeselskap Nord AS har uttalt at den foreslåtte tilskuddssum på 156 MNOK vil være tilstrekkelig 
for å kunne gjøre opp forpliktelsene knyttet til rv. 80 Røvika–Strømsnes. Alle direkte kostnader som 
oppsigelsen påfører kommunen som garantist erstattes av staten. 
 
Vanlig prosedyre ved stenging av innkreving er å be om lokalpolitisk tilslutning for stenging av anlegg. 
Slik saken står nå tilrår Bompengeselskap Nord AS at garantistene (Bodø og Fauske kommune samt 
Nordland Fylkeskommune) som garantist ikke har innvendinger mot tilskuddsordningen og stengingen 
av innkrevingen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Den foreslåtte tilskuddsordningen på 156 MNOK er av Bompengeselskap Nord AS beregnet å dekke alle 
kostnader forbundet med å stenge innkrevingen ved rv. 80 Røvika–Strømsnes 1. juli 2020. Under 
punktet om oppsigelse og heving i prosjektavtalen er også forholdet til garantistene regulert. Her heter 
det at direkte kostnader som oppsigelsen påfører kommunen som garantist skal erstattes av staten. 
Bompengeselskap Nord AS bekrefter at det foreslåtte tilskuddet vil dekke alle direkte kostnader som 
oppsigelsen påfører kommunen som garantist. Fauske kommune har dermed ingen risiko ved å gi 
tilslutning til å stenge innkrevingen på strekningen.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
Fra: Erling Bortne <erling.bortne@bomveinord.no> 
Dato: 16. juni 2020 kl. 13:06:50 CEST 
Til: Rolf Kåre Jensen <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>, Geir Mikkelsen 
<geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>, "'Svein Eggesvik (sveegg@nfk.no)'" <sveegg@nfk.no>, 
"eveedi@nfk.no" <eveedi@nfk.no> 
Kopi: Frode Enoksen <frode.enoksen@bomveinord.no>, Bjørnar Klausen <bjokla@nfk.no>, 
"knut.wilberg@vegvesen.no" <knut.wilberg@vegvesen.no> 
Emne: VS: Bomstasjoner og budsjettforlik 

Hei 
  
Som dere ser under fikk vi inn en hastesak nettopp som gjelder nedstenging av 
bompengeinnkrevingen ved rv. 80 Rørvika – Strømsnes 1. juli 2020. Det bes i e posten under om en 
rask tilbakemelding fra garantistene om rv. 80 Rørvika – Strømsnes kan stenges 1.juli, om det er 
innvendinger mot tilskuddsordningen og stengingen av innkrevingen. 
  
Som dere ser under har vi uttalt at foreslåtte sum på kr MNOK 156 vil være tilstrekkelig for å kunne 
gjøre opp våre forpliktelser. Som det fremkommer under skal også alle direkte kostnader som 
oppsigelsen påfører (fylkeskommunen/kommunen) som garantist erstattes av staten. 
  
Jeg har forsøkt å få tak i dere per telefon for å høre hvordan dette kan gjennomføres på en raskest 
mulig måte.  
  
Vanlig prosedyre for dette er at en får lokalpolitisk tilslutning for stenging av anlegg. Slik saken står 
nå tilrår Bompengeselskap Nord AS at dere (Bodø og Fauske kommune + Nordland Fylkeskommune) 
som  garantist ikke har innvendinger mot tilskuddsordningen og stengingen av innkrevingen. 
  
Bare ta kontakt om det er spørsmål eller behov for ytterligere informasjon. Ber om snarlig 
tilbakemelding.  
  
  
Med vennlig hilsen 

Erling Adelstein Bortne 

Administrerende direktør 

Mob: +47 957 43 179 

Arb:  +47 477 01 435 

erling.bortne@bomveinord.no 

 
 

Fra: Wilberg Knut <knut.wilberg@vegvesen.no> 
Sendt: tirsdag 16. juni 2020 11:11 
Til: Erling Bortne <erling.bortne@bomveinord.no> 
Emne: Bomstasjoner og budsjettforlik 

  

Hei, Erling 
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Det er kommet spørsmål fra departementet om hva som vil kreves fra bompengeselskapet for å få 
på plass en nedstenging av bompengeinnkrevingen ved rv. 80 Rørvika – Strømsnes 1. juli 2020. 

  

Jeg har tidligere snakket med Cato Gaustad som mener det er gjennomførbart. Videre har Statens 
vegvesen Vegdirektoratet bedt om et anslag på behov dersom det skal gjennomføres. Dere har 
tidligere uttalt at 156 millioner vil være tilstrekkelig tilskudd for at bompengeinnkrevingen kan 
avsluttes fra og med 1.7.2020. Vi ber om at dere setter opp ett oppsett f.eks ved å bruke vedlagte 
mal. 

  

Prosjektavtalen åpner for at stortinget kan gjøre endringer i forhold til avtalen, jf. pkt. 5.2. Imidlertid 
kan ikke dette skje uten 6 måneders varsel. Etter vår vurdering må dette derfor tas som en 
tilskuddsordning til øremerkede tilskuddsobjekter og der kravet til utbetaling er at 
bompengeinnkrevingen kan slås av. Avviklingen av prosjektet må tas på vanlig måte i etterkant. Med 
denne måten å gjøre det på er det imidlertid veldig viktig at tilskuddet som gis er tilstrekkelig til å 
avvikle prosjektet. 

  

Under punktet om oppsigelse og heving i prosjektavtalen er også forholdet til garantisten regulert. 
Her heter det at direkte kostnader som oppsigelsen påfører (fylkeskommunen/kommunen) som 
garantist skal erstattes av staten. 

  

Vi ber derfor om at selskapet tar kontakt med sine garantister for å avklare om disse har noen 
innvendinger mot tilskuddsordningen og stengingen av innkrevingen. 

  

Som dere sikkert forstår er det et stort  behov for at effektueringen går raskt og smidig. Dette er 
ment å være en ordning folk kan dra nytte av i sommer. Vi er dermed avhengig av en rask 
tilbakemelding. 

  

Med hilsen 

Knut Wilberg 

 
Statens vegvesen, Myndighet og regelverk 

Brukerfinansiering 

Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo 

Mobil: +47 91199158 epost: knut.wilberg@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no 

 

mailto:knut.wilberg@vegvesen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jl9Qa-0005ig-3X&i=57e1b682&c=OEu3-ILdepldB05bDFDYrNIlfb4kjck2DvYdWwUiZGlVoQFHfaXJerFsOs7I_rM750qOPaXvVpSRPcX9IU5Vtx4gkGI84HompQhmQnejdx9dR7KXqWFzOOYEC6x0cSDIRR0OMTaX6Hli6SgwFiFZMgioJth1EPUPIZbEEcoWh2XstgFOvLTBFMvjJYSt2n0CZjIaQDBs9BXfbjzf96GWq8A18oxcDsO64T7j4h8g9ac
mailto:firmapost@vegvesen.no


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/9101     
 Arkiv sakID.: 20/296 Saksbehandler: Marlen Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
074/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2020 
 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
 

 Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år:  
· Nestleder  
· Styremedlem  
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år:  
· Varamedlem  
· Varamedlem  

 
 
 

 
Vedlegg: 
17.06.2020 K77-18 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 1445133 

17.06.2020 K38-19 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 1445132 

17.06.2020 K10-20 - Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 1445131 

17.06.2020 VEDTEKTER_FOR_FAUNA_KF_19-05-16 1445148 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte saker ang. vedtekter, valg av medlemmer i 2018 og 2019 og fritak 2020.  
 
Det skal velges nye medlemmer til styret i Fauna KF, jf. vedtektene.  
 
Følgende personer er på valg:  
Nestleder: Geir Wenberg  
Styremedlem: Kathrine Moan Larsen  
 
Varamedlemmer: Emil Dahl og Hilde Dypane 
  
På bakgrunn av tidligere vedtak vil det være hensiktsmessig at man velges for 2 år inn i styret, mens 
varamedlemmer velges for 1 år.  
 
Styreleder Ståle Indregård, styremedlem Elnar Remi Holmen og styremedlem Anne Mari Zahl er ikke på 
valg.  
 
Etter vedtak FOR-031/20 består valgkomiteen av;  
· Marlen Rendall Berg (Ordfører)  
· Ronny Borge (Varaordfører)  



· Nils-Christian Steinbakk (AP)  
 
De foreslåtte er forespurt . 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/8625     

 Arkiv sakID.: 18/1761 Saksbehandler: Jørn I. Stene 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

077/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 
 
 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

· Nestleder Geir Wenberg 
· Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 

· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 

 
 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styre. 
Larsen ble enstemmig erklært habil. 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 077/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 
 

· Nestleder Geir Wenberg 
· Styremedlem Kathrine Moan Larsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 
 

· Varamedlem Geir Mosti 
· Varamedlem Ann Mari Zahl 



 
Vedlegg: 

04.06.2018 K-sak 39/15 - Endring av vedtekter Fauna KF 1382961 

04.06.2018 K-sak 39/15 - Vedlegg - Vedtekter Fauna KF 1382962 

09.08.2017 F-sak 46/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF - Valgkomite 1350278 

09.08.2017 K-sak 63/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2017 1352977 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagte saker ang. vedtekter, valg av valgkomite og fjorårets valg til styret. 
 
Som følge av nevnte vedtak skal det velges nye medlemmer til styret i Fauna KF. 
 
Følgende personer er på valg: 
 
Nestleder:           Geir Wenberg 
Styremedlem:          Kathrine Moan Larsen 
 
Varamedlemmer: Geir Mosti og Ann Mari Zahl  
 
På bakgrunn av tidligere vedtak vil det være hensiktsmessig at man velges for 2 år inn i styret, mens 
varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Styreleder Ståle Indregård, styremedlem Odd Emil Ingebrigtsen og styremedlem Hanne Løkåks Veigård 
er ikke på valg. 
 
Etter vedtak FOR-046/17 består valgkomiteen av; 

· Jørn Stene (Ordfører) 
· Linda Salamonsen (Varaordfører) 
· Ronny Borge H 

 
De foreslåtte er forespurt og ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har avholdt telefonmøte og fremmer slik 
innstilling: 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 19/7644     

 Arkiv sakID.: 19/1445 Saksbehandler: Jørn I. Stene 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

038/19 Kommunestyre 13.06.2019 

 
 

Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 
 
 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 

· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 
Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 

· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 

 
 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 038/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Som medlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 2 år: 

· Leder: Ståle Indregård  
· Styremedlem: Ann Mari Zahl  
· Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen 

 
Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges følgende for 1 år: 

· Geir Mosti 
· Hilde Dypaune 

 



Valgkomite ved oppnevning av medlemmer til styre i Fauna KF: 
· Ordfører 
· Varaordfører 
· Opposisjonsleder 

 
Vedlegg: 

09.08.2017 K-sak 63/17 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2017 1352977 

22.06.2018 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018 1382957 

 

Sammendrag: 
Følgende personer har sittet i Fauna KFs styre 2 år og er nå på valg: 
 
Leder :                              Ståle Indregård 
Styremedlem:                   Odd Emil Ingebriktsen 
Styremedlem:                    Hanne Løkås Veigård 
 
Varamedlemmer:           Geir Mosti og Ann Mari Zahl  
 
 
I følge kommunestyresk 39/15 skal kommunestyret oppnevne styret og leder/nestleder. Styret skal 
velges for 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år. 
 
Nestleder Geir Wenberg og styremedlem Kathrine Moan Larsen er ikke på valg. 
 
Valgkomiteen, bestående av ordfører, varaordfører og Ronny Borge,  har forespurt alle og fremmer 
forslag til vedtak til kommunestyret. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Arkiv sakID.: 19/1445 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

018/20 Formannskap 28.01.2020 

010/20 Kommunestyre 05.02.2020 

 
 

Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
Behandling: 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna velges: Emil Dahl 
Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag med H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 018/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for Odd 
Emil Ingebrigtsen. 



 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.  
 
Geir Mosti (AP) fratrådte som inhabil under avstemningen 1. avsnitt. Han er ikke inhabil for resten av 
avstemningen. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna. Som følge av det må det velges nytt medlem til 
styre. 
Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
Formannskapets innstilling 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Odd Emil Ingebrigtsen ble enstemmig innvilget fritak. 
H's forslag på nytt medlem ble vedtatt med 23 (8AP, 3FRP, 4H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) stemmer. 
 
KOM- 010/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna som følge av det må det velges nytt medlem 
til styre. 

Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
Vedlegg: 

21.01.2020 K38-19 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019 1431427 

 

Sammendrag: 
Geir Mosti ble i K-sak 38/19 valgt som varamedlem til styret i Fauna KF. I K-sak 50/19 ble han valgt som 
1. varamedlem til kontrollutvalget. Etter kommuneloven § 23-1 kan han ikke være medlem eller 
varamedlem i kontrollutvalget og samtidig medlem eller varamedlem av styret i et selskap som 
kommunen har eierinteresser i. 
 
Det bes om at Geir Mosti gis fritak fra sitt verv som varamedlem til styret i Fauna KF og det velges nytt 
varamedlem.  
 
I junimøtet vil valg av nestleder, et styremedlem og 2 varamedlemmer i Fauna KF, komme opp til 
behandling. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

VEDTEKTER FOR FAUNA KF 

(NÆRINGS- OG STEDSUTVIKLING I FAUSKE) 

 
§ 1 Foretakets navn er Fauna KF 
 
§ 2 Foretakets formål er: 

 Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i 
kommunen.  Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et effektivt 
bindeledd med det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet.  
 

 Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i stand til å påta 
seg tyngre utviklingsoppgaver.  Fauna skal kunne påta seg utviklingsoppgaver i 
regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og 
fylkeskommunen. 

 

 Foretakets strategisk plan skal rulleres hvert fjerde år, og inneholde 
målrettede strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.  

 

 Foretaket skal utvikle nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og 
nyetablering. 

 

 Identifisere og nyttiggjøre seg av midler fra private og offentlige 
finansieringskilder. 

 
§ 3 Foretaket har sitt forretningskontor i Fauske kommune 

 
§ 4 Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder. 

Styret består av 5 medlemmer  og 2 varamedlemmer. Styret sammensetning velges 
for 1 og 2 år.  Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret. 

 
§ 5  Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår 
 
§ 6 For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. 

 
 
 

Vedtatt i kommunestyret den 11.02.2010, sak 007/10 med endringer 21.05.2015, sak 39/15 og 19.05.2016, sak 
113/16 . 


	0001 - Tilleggsinnkalling - Kommunestyre - 18.06.2020
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 17.06.20

	0003 Vedlegg - Uttalelse fra Utdanningsforbundet Fauske - Statlig finansiering
	0004 Vedlegg - Uttalelse fra Fagforbundet Fauske - Statlig finansiering av omsorgstjenester
	0005 - 073_20 Opphør av bompengeordning rv. 80 Røvika-Strømsnes
	0006 Vedlegg - E-poster - Stans i bompengeinnkreving rv
	Fra: Erling Bortne <erling.bortne@bomveinord.no> Dato: 16. juni 2020 kl. 13:06:50 CEST Til: Rolf Kåre Jensen <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>, Geir Mikkelsen <geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>, "'Svein Eggesvik (sveegg@nfk.no)'" <sveegg@nfk.no>, "ev...

	0007 - 074_20 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2020
	0008 Vedlegg - K77-18 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2018
	0009 Vedlegg - K38-19 - Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2019
	0010 Vedlegg - K10-20 - Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF
	0011 Vedlegg - VEDTEKTER_FOR_FAUNA_KF_19-05-16

