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TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
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 
 
Varamedlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ellen Beate Lundberg 
Kariann Skar Sørdahl 
Kristian Amundsen 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Ingen habilitet i noen av sakene. 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.04.21 
 
 
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  
020/21 Tilskudd - kommunal kompensasjonsordning til lokale 

virksomheter 
 

021/21 Tilskudd - Kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter - Han Sylte AS 
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020/21: Tilskudd - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Eriksen Buss & Maskin In Via AS tildeles kroner 200.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 20% av 
søknadsgrunnlaget. 
 

2. Hansen Willumstad ENK tildeles kroner 37.464 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 35,68% av 
søknadsgrunnlaget. 
 

3. Nosh AS tildeles kroner 70.000 fra den kommunale kompensasjonsordningen til 
lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 35% av søknadsgrunnlaget. 
 

4. Orlando Bar & Grill AS tildeles kroner 300.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 17,95% av 
søknadsgrunnlaget. 
 

5. Søstrene Suse AS tildeles kroner 80.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 33,52% av 
søknadsgrunnlaget. 
 
 

Tildelingen gis i henhold til vilkår i tilskuddsbrev fra KMD 21/1215-2, retningslinjer 
utarbeidet av Fauna KF, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 
 
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 22.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen orienterte. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 020/21 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Eriksen Buss & Maskin In Via AS tildeles kroner 200.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 20% av 
søknadsgrunnlaget. 
 

2. Hansen Willumstad ENK tildeles kroner 37.464 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 35,68% av 
søknadsgrunnlaget. 
 

3. Nosh AS tildeles kroner 70.000 fra den kommunale kompensasjonsordningen til 
lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 35% av søknadsgrunnlaget. 
 

4. Orlando Bar & Grill AS tildeles kroner 300.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 17,95% av 
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søknadsgrunnlaget. 
 

5. Søstrene Suse AS tildeles kroner 80.000 fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter. Støttebeløpet tilsvarer 33,52% av 
søknadsgrunnlaget. 
 
 

Tildelingen gis i henhold til vilkår i tilskuddsbrev fra KMD 21/1215-2, retningslinjer 
utarbeidet av Fauna KF, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 
 
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. 

 
 
 
021/21: Tilskudd - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Han Sylte 
AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Han Sylte AS innvilges et tilskudd på kr 200 000,- fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår i tilskuddsbrev fra KMD 21/1215-2, retningslinjer 
utarbeidet av Fauna KF, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 
 
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 22.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 021/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Han Sylte AS innvilges et tilskudd på kr 200 000,- fra den kommunale 
kompensasjonsordningen til lokale virksomheter.  
 
Tildelingen gis i henhold til vilkår i tilskuddsbrev fra KMD 21/1215-2, retningslinjer 
utarbeidet av Fauna KF, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 
 
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. 



Side 5 
 

 
 
 


