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Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 20.10.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 10/2020 Til kl. 16:10 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Kristian Amundsen 
Mathilde Winther 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Geir Olsen (AP): 
Det er mange søknad om covid-midler til møtet i dag. Hvordan er dette kunngjort? Hvis 
vi innvilger søknadene i dag er det 200.000,- igjen til neste tildeling.  Bør vi se dette i 
sammenheng? 

· Hilde Dybwad (AP): 
Prosjektet "E6 ut av Fauske/ Fra bru til bru". I referatet skulle det orienteres om dette i 
møtet. 
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· Nils-Chistian Steinbakk (AP): 
1. Ber om svar på de 2 spørsmålene fra forrige møte. 
2. Utskriftsklare pasienter - økning. Ber om orientering. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering ang ny brannordning v/ Per Gunnar Pedersen, Tore Nordli og Sturla Roti fra 
Salten Brann IKS. 

Orientering ang. status prosjektet "Bru til bru" v/prosjektleder 

Orientering ang. Sjunkhatten folkehøgskole v/prosjektleder 

Orientering ang. bygg på Sandnes næringsområde v/kommunalsjef. Rådmannen vil komme 
med sak. 

 

Svar på spørsmål: 

Geir Olsen: 
Ordfører svarte. Vi tar en gjennomgang av dette før sak 107/20. 
Daglig leder svarte. Det er kunngjort redaksjonelt i media og på Fauna og kommunens 
hjemmeside, samt på fylkeskommunens side og andre næringsselskap. 

Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Jeg har bedt prosjektleder komme og orientere. Han venter på svar fra 
Statens vegvesen. 

Nils-Christian Steinbakk: 
1. Kommunalsjef svarte og orienterte om status på diverse bygg. Byggene vil bli lagt ut så 
snart det er mulig. 
Ordfører svarte ang. valg til styre i ISE. Det er snakk om 2 styremedlem, hvor et medlem ikke 
ønsket gjenvalg  og et medlem hadde 1 år igjen. Ketil Skår ble foreslått som leder. Rugås ba 
om votering, men hun trakk seg. Siv Anita Brekke ble valgt inn med bakgrunn i hennes 
kompetanse. Det ble fremmet nytt forslag i møtet, men ettersom dette var en mann, var 
forslaget ikke etter riktig kjønnsfordeling. Det er en tilfeldighet at 3 av medlemmene er 
medlemmer av partiet Høyre. 
2. Kommunalsjef svarte. Dette framkommer i rapport til helse- og omsorgsutvalget. Det er 
veldig mange overliggere. Vi har en propp i systemet på korttidsavdelingen. Det er samtidig 
stor søknadsmengde på langtidsplass. Med strenge koronatiltak er det lite sirkulasjon på 
langtidsplasser. 

Habilitetsspørsmål: 
104/20 - Marlen Rendall Berg 
111/20 - Ketil Skår 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 21.10.20 
 
 
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  
101/20 Godkjenning av møtebok  

102/20 Delegerte saker i perioden  
103/20 Referatsaker i perioden  

104/20 Mandat for styringsgruppe - Sjunkhatten folkehøgskole  
105/20 Destinasjon Salten - Forlengelse av samarbeidsavtale 

med Visit Bodø 
 

106/20 Saltenstrategier 2020-2024  

107/20 Søknad om tilskudd - Fra Nord Norsk Finans AS - Til 
etablering av fiskemottak i småskala og produksjon-/ 
salgslokale, samt innkjøp av utstyr 

 

108/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til 
forberedende konsesjonsarbeid 

 

109/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til innkjøp av 
vaskerobot for klinisk vask av syketransportbil 

 

110/20 Søknad om tilskudd - Søknad om etableringstilskudd 
fra Hjerteinord AS 

 

111/20 Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til utvikling av 
netthandel i Fauske 

 

112/20 Søknad om tilskudd - Søknad fra Perfect Line AS om 
støtte til investering av silketrykkeri 
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101/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2020 godkjennes. 

 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 101/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 9/2020 godkjennes. 

 
 
 
102/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 102/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
103/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 103/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
104/20: Mandat for styringsgruppe - Sjunkhatten folkehøgskole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planene for videre framdrift i prosjektet, markerer en tydelig overgang fra forprosjekt til 
hovedprosjekt. Med bakgrunn i dette er det naturlig at Fauske kommune, som 
prosjekteier, sikrer en god prosess for å etablere stiftelsen i nær framtid og overføre 
prosjektet i sin helhet til stiftelsen. Dette fordrer transparente prosesser, med avklarte og 
definert ansvar og mandat. Formannskapet tydeliggjør og definerer styringsgruppa sitt 
mandat gjennom å vedta framlagt mandat, i sin helhet. 
 

 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Marlen Rendall Berg (SP) stilte spørsmål med egen habilitet. Er medlem av styringsgruppa. 
Berg ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 104/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Planene for videre framdrift i prosjektet, markerer en tydelig overgang fra forprosjekt til 
hovedprosjekt. Med bakgrunn i dette er det naturlig at Fauske kommune, som 
prosjekteier, sikrer en god prosess for å etablere stiftelsen i nær framtid og overføre 
prosjektet i sin helhet til stiftelsen. Dette fordrer transparente prosesser, med avklarte og 
definert ansvar og mandat. Formannskapet tydeliggjør og definerer styringsgruppa sitt 
mandat gjennom å vedta framlagt mandat, i sin helhet. 

 
 
 
105/20: Destinasjon Salten - Forlengelse av samarbeidsavtale med Visit Bodø 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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. 
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Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
revidert forslag fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, foreslått av 
Ketil Skår, Høyre 
Det er tilbakemelding fra bransjen om at Fauskes bedrifter og ressurser ikke kommer godt 
nok frem gjennom dagens ordning i Visit Bodø. Saken sendes tilbake til Fauna til ny 
behandling. 
Vi ber Fauna se om det er rom for en avtale hvor Fauskes bedrifter blir mer synlig med 
søkenavn som sørger for at hver enkelt kommune får like gode søkemulighet som Visit Bodø. 
Navnet Visit Bodø gjenspeiler ikke hele Salten, og endring av navn bes vurdert. 
Vi ber også Fauna utrede muligheten for alternativ løsning for Fauske eller indre Salten 
samlet. 

 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 105/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det er tilbakemelding fra bransjen om at Fauskes bedrifter og ressurser ikke kommer godt 
nok frem gjennom dagens ordning i Visit Bodø. Saken sendes tilbake til Fauna til ny 
behandling. 
Vi ber Fauna se om det er rom for en avtale hvor Fauskes bedrifter blir mer synlig med 
søkenavn som sørger for at hver enkelt kommune får like gode søkemulighet som Visit 
Bodø. 
Navnet Visit Bodø gjenspeiler ikke hele Salten, og endring av navn bes vurdert. 
Vi ber også Fauna utrede muligheten for alternativ løsning for Fauske eller indre Salten 
samlet. 

 
 
 
106/20: Saltenstrategier 2020-2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -
Salten mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde 
 

 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 106/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2020-2024» -
Salten mot 2035 – et ønsket fremtidsbilde. 

 
 
 
107/20: Søknad om tilskudd - Fra Nord Norsk Finans AS - Til etablering av fiskemottak i 
småskala og produksjon-/ salgslokale, samt innkjøp av utstyr 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Nord Norsk Finans AS innvilges et tilskudd på inntil 300 000 kr for etablering av 
fiskemottak og småskala produksjon. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 

 
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 at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  
 

 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 107/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nord Norsk Finans AS innvilges et tilskudd på inntil 300 000 kr for etablering av 
fiskemottak og småskala produksjon. 

 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune – Næringsfond – 
covid-19-midler. 

 
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 at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
108/20: Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til forberedende konsesjonsarbeid 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nye Sulitjelma Gruver AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 309.200 kroner 
til forberedende konsesjonsarbeid. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes 
Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført 
slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 
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budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (3AP, 1FRP, 2H, 2SP) mot 1 (1R) stemme. 
 
FOR- 108/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nye Sulitjelma Gruver AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 309.200 kroner 
til forberedende konsesjonsarbeid. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes 
Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført 
slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
109/20: Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til innkjøp av vaskerobot for klinisk vask 
av syketransportbil 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nordland Personbefordring AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 63.800 
kroner til anskaffelse av vaskerobot samt opplæring og kompetanseheving for 
ansatte i foretaket. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – covid-
19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  
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Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 109/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nordland Personbefordring AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 63.800 
kroner til anskaffelse av vaskerobot samt opplæring og kompetanseheving for 
ansatte i foretaket. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – covid-
19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
110/20: Søknad om tilskudd - Søknad om etableringstilskudd fra Hjerteinord AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Hjerteinord AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 72.500 kroner som 
etableringstilskudd. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – 
covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
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Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 110/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Hjerteinord AS innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 72.500 kroner som 
etableringstilskudd. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes Næringsfond – 
covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført slik det framgår i 
søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
111/20: Søknad om tilskudd - Søknad om støtte til utvikling av netthandel i Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske Næringsforum innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 152.950 kroner til 
kompetanseheving gjennom kurs og oppfølging av butikk-eiere og drivere, for 
utvikling og styrking av netthandel. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes 
Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført 
slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er varamedlem til styret i Fauske 
næringsforum. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 
 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
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Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 4 (1FRP, 1H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer 
(ordførers dobbeltstemme). 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 111/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Næringsforum innvilges et økonomisk tilskudd på inntil 152.950 kroner til 
kompetanseheving gjennom kurs og oppfølging av butikk-eiere og drivere, for 
utvikling og styrking av netthandel. Bidraget gis gjennom Fauske kommunes 
Næringsfond – covid-19-midler, under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført 
slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
112/20: Søknad om tilskudd - Søknad fra Perfect Line AS om støtte til investering av 
silketrykkeri 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Perfect Line AS innvilges et økonomisk tilskudd på 300.000 kroner til investering 
av silketrykkeri fra Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-midler, under 
forutsetning av at investingen blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
Formannskap 20.10.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til møtet 24. november 2020. 
 
AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Side 13 
 

 
FOR- 112/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Perfect Line AS innvilges et økonomisk tilskudd på 300.000 kroner til investering 
av silketrykkeri fra Fauske kommunes Næringsfond – covid-19-midler, under 
forutsetning av at investingen blir gjennomført slik det framgår i søknaden. 
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår for tildeling fra Fauske kommune Næringsfond – 
covid-19-midler. 
 
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 at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
 


