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PS 1/18 Flytting av firemannsbolig fra Nygård til Inndyr
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

En firemannsbolig planlagt på Nygårdsjøen flyttes til Inndyr og plasseres på tomtene
i Sjømyra 10 og 12.

2.

Sanering av boligene i Sjømyra 10 og 12 settes ut på en minikonkurranse slik at
dette ikke blir en del av kontrakten i leveransen fra KB-Bygg.

3.

Sparte tomtekostnader på Nygårdsjøen benyttes til opparbeidelse av tomten i
Sjømyra.

Behandling i Levekårsutvalget - 08.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
1.

En firemannsbolig planlagt på Nygårdsjøen flyttes til Inndyr og plasseres på tomtene
i Sjømyra 10 og 12.

2.

Sanering av boligene i Sjømyra 10 og 12 settes ut på en minikonkurranse slik at
dette ikke blir en del av kontrakten i leveransen fra KB-Bygg.

3.

Sparte tomtekostnader på Nygårdsjøen benyttes til opparbeidelse av tomten i
Sjømyra.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 06.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

En firemannsbolig planlagt på Nygårdsjøen flyttes til Inndyr og plasseres på
tomtene i Sjømyra 10 og 12.

2.

Sanering av boligene i Sjømyra 10 og 12 settes ut på en minikonkurranse slik at
dette ikke blir en del av kontrakten i leveransen fra KB-Bygg.

3.

Sparte tomtekostnader på Nygårdsjøen benyttes til opparbeidelse av tomten i
Sjømyra.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

En firemannsbolig planlagt på Nygårdsjøen flyttes til Inndyr og plasseres på tomtene i
Sjømyra 10 og 12.

2.

Sanering av boligene i Sjømyra 10 og 12 settes ut på en minikonkurranse slik at
dette ikke blir en del av kontrakten i leveransen fra KB-Bygg.

3.

Sparte tomtekostnader på Nygårdsjøen benyttes til opparbeidelse av tomten i
Sjømyra.

PS 2/18 Bygging av nytt bygg - lager og personalrom
utestab
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune river det gamle verkstedet og lagerbygget med personalrom.

2.

Det bygges nytt bygg på tomta på 400 – 420 m2.

3.

Det gjøres opprydding på tomten og kurant materiell lagres i hall.

4.

Antatt prosjektpris på 4 MNOK finansieres ved å omdisponere 1 MNOK fra prosjekt
4028 Lagerhall for biler og utstyr og omkledningsrom. Resten finansieres ved
låneopptak.

5.

Sak om budsjettendring legges frem for Kommunestyret når prosjektkostnadene og
finansiering er avklart.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 06.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Gildeskål kommune river det gamle verkstedet og lagerbygget med personalrom.

2.

Det bygges nytt bygg på tomta på 400 – 420 m2.

3.

Det gjøres opprydding på tomten og kurant materiell lagres i hall.

4.

Antatt prosjektpris på 4 MNOK finansieres ved å omdisponere 1 MNOK fra prosjekt
4028 Lagerhall for biler og utstyr og omkledningsrom. Resten finansieres ved
låneopptak.

5.

Sak om budsjettendring legges frem for Kommunestyret når prosjektkostnadene og
finansiering er avklart.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune river det gamle verkstedet og lagerbygget med personalrom.

2.

Det bygges nytt bygg på tomta på 400 – 420 m2.

3.

Det gjøres opprydding på tomten og kurant materiell lagres i hall.

4.

Antatt prosjektpris på 4 MNOK finansieres ved å omdisponere 1 MNOK fra prosjekt
4028 Lagerhall for biler og utstyr og omkledningsrom. Resten finansieres ved
låneopptak.

5.

Sak om budsjettendring legges frem for Kommunestyret når prosjektkostnadene og
finansiering er avklart.

PS 3/18 Fjerning av gatelys på private eiendommer
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap), fremmet følgende forslag til vedtak:
I henhold til Kommuneloven § 23 pkt. 4 delegeres til Rådmannen:
Alle saker som fjerning av veilys på private eiendommer eller at avtale om driften av disse
overdras til grunneierne.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
I henhold til Kommuneloven § 23 pkt. 4 delegeres til Rådmannen:
Alle saker som fjerning av veilys på private eiendommer eller at avtale om driften av disse
overdras til grunneierne.
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til Kommuneloven § 23 pkt. 4 delegeres alle saker som fjerning av veilys på private
eiendommer eller at avtale om driften av disse overdras til grunneierne til Rådmannen.

PS 4/18 Klage på vedtak om å fjerne gatelys på privat
eiendom - Birger Willumsen
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet viser til rådmannens vurdering i saken, og tar ikke klagen fra Birger
Willumsen til følge.
Formannskapets vedtak:
Formannskapet viser til rådmannens vurdering i saken, og tar ikke klagen fra Birger
Willumsen til følge.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 06.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1. Plan- og eiendomsutvalget tar ikke klagen fra Birger Willumsen til følge.
2.

I henhold til Forvaltningsloven § 28 sendes klagen til kommunestyret med følgende
uttalelse:
«Plan- og eiendomsutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår
av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge»

Rådmannens forslag til vedtak:
1.Plan- og eiendomsutvalget tar ikke klagen fra Birger Willumsen til følge.
2. i henhold til Forvaltningsloven § 28 sendes klagen til kommunestyret med følgende
uttalelse:
«Plan- og eiendomsutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av
dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge»

PS 5/18 Omgjøring av vedtak vedr. kommunal forskrift
for snøscooterløype på Sundsfjordfjellet
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Kommunestyret omgjør vedtak fattet 22.11.2017 om innføring av «Forskrift om løyper
til kjøring med snøscooter på vinterføre, Gildeskål kommune», fordi vedtaket ikke er i
henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a
syvende ledd.
Omgjøringen er hjemlet i Forvaltningsloven § 35c.

2.

Nødvendig prosess for å kunne innføre Forskrift om løyper til kjøring med snøscooter på
vinterføre, Gildeskål kommune» igangsettes.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret omgjør vedtak fattet 22.11.2017 om innføring av «Forskrift om løyper
til kjøring med snøscooter på vinterføre, Gildeskål kommune», fordi vedtaket ikke er i
henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a
syvende ledd.
Omgjøringen er hjemlet i Forvaltningsloven § 35c.

2.

Nødvendig prosess for å kunne innføre Forskrift om løyper til kjøring med snøscooter på
vinterføre, Gildeskål kommune» igangsettes.

PS 6/18 Etablering av nytt interkommunalt
sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune sammen med øvrige kommuner, tar initiativ til gjennomføring av
et eiermøte i Salten kommunerevisjon IKS på nyåret 2018. Nordland
Fylkeskommunes initiativ til etablering av nytt revisjonsselskap ønskes debattert opp
mot en alternativ intern strategiprosess. Gildeskål kommunestyre gir ordføreren
mandat til å representere kommunens syn på eiermøtet.

2.

Gildeskål kommune stiller seg positiv til å vurdere alternativer til dagens ordning med
sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Alternativer til dagens organisering må
utredes. Utredning organiseres gjennom rådmannsutvalget i Salten regionråd. Salten
kontrollutvalgsservice trekkes inn i utredningen og den enkelte rådmann gir sin
anbefaling innen utgangen av 2018.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune sammen med øvrige kommuner, tar initiativ til gjennomføring av
et eiermøte i Salten kommunerevisjon IKS på nyåret 2018. Nordland
Fylkeskommunes initiativ til etablering av nytt revisjonsselskap ønskes debattert opp
mot en alternativ intern strategiprosess. Gildeskål kommunestyre gir ordføreren
mandat til å representere kommunens syn på eiermøtet.

2.

Gildeskål kommune stiller seg positiv til å vurdere alternativer til dagens ordning med
sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Alternativer til dagens organisering må
utredes. Utredning organiseres gjennom rådmannsutvalget i Salten regionråd. Salten
kontrollutvalgsservice trekkes inn i utredningen og den enkelte rådmann gir sin
anbefaling innen utgangen av 2018.

PS 7/18 Debatthefte 2018 fra KS
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Utkast til uttalelse sendes til formannskapets medlemmer. Tilbakemeldinger innarbeides i
dokumentet, og ordføreren signerer endelig dokument som sendes til KS.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Utkast til uttalelse sendes til formannskapets medlemmer. Tilbakemeldinger innarbeides i
dokumentet, og ordføreren signerer endelig dokument som sendes til KS.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne sak.

PS 8/18 Organisering av Helse og sosialtjenesten i
Gildeskål
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Ny organisering av helse- og sosialtjenesten vedtas.

2.

Budsjettansvarsområdene innplasseres i tråd med organiseringen av tjenestene.

3.

Den nye virksomheten HA2 benevnes «Familie, oppvekst og kultur».

4.

Den nye virksomheten HA3 benevnes «Helse og omsorg».

5.

Begge virksomhetene, HA2 og HA3 inkludert NAV og Folkehelse i rådmannens stab,
hører inn under Levekårsutvalgets ansvarsområde.

6.

Delegasjonsreglementet oppdateres med de organisatoriske endringene.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 20.02.2018:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets uttalelse:
1.

Ny organisering av helse- og sosialtjenesten vedtas.

2.

Budsjettansvarsområdene innplasseres i tråd med organiseringen av tjenestene.

3.

Den nye virksomheten HA2 benevnes «Familie, oppvekst og kultur».

4.

Den nye virksomheten HA3 benevnes «Helse og omsorg».

5.

Begge virksomhetene, HA2 og HA3 inkludert NAV og Folkehelse i rådmannens stab,
hører inn under Levekårsutvalgets ansvarsområde.

6.

Delegasjonsreglementet oppdateres med de organisatoriske endringene.

Behandling i Levekårsutvalget - 08.02.2018:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt 6:
Delegasjonsreglementet oppdateres med de organisatoriske endringene.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
1.

Ny organisering av helse- og sosialtjenesten vedtas.

2.

Budsjettansvarsområdene innplasseres i tråd med organiseringen av tjenestene.

3.

Den nye virksomheten HA2 benevnes «Familie, oppvekst og kultur».

4.

Den nye virksomheten HA3 benevnes «Helse og omsorg».

5.

Begge virksomhetene, HA2 og HA3 inkludert NAV og Folkehelse i rådmannens stab,
hører inn under Levekårsutvalgets ansvarsområde.

6.

Delegasjonsreglementet oppdateres med de organisatoriske endringene.

Saksordfører Silje Nordgård.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Ny organisering av helse- og sosialtjenesten vedtas.

2.

Budsjettansvarsområdene innplasseres i tråd med organiseringen av tjenestene.

3.

Den nye virksomheten HA2 benevnes «Familie, oppvekst og kultur».

4.

Den nye virksomheten HA3 benevnes «Helse og omsorg».

5.

Begge virksomhetene, HA2 og HA3 inkludert NAV og Folkehelse i rådmannens stab,
hører inn under Levekårsutvalgets ansvarsområde.

PS 9/18 Reglement for Gildeskål eldreråd
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Nytt reglement for eldrerådet i Gildeskål kommune vedtas.
Behandling i Eldrerådet - 07.02.2018:
Leder Svein Bruvoll fremmet følgende forslag:
Eldrerådet tar rådmannens vedtaksinnstilling til etterretning, men mener det er viktig at
område 5. Nordfjorden omdefineres til: 5. Nordfjorden (Ertenvåg, Kjelling og Brevik). Dette
innebærer at østsiden av Sandhornøy blir tilhørende område 4. Sandhornøy.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Eldrerådet tar rådmannens vedtaksinnstilling til etterretning, men mener det er viktig at
område 5. Nordfjorden omdefineres til: 5. Nordfjorden (Ertenvåg, Kjelling og Brevik). Dette
innebærer at østsiden av Sandhornøy blir tilhørende område 4. Sandhornøy.

Rådmannens forslag til vedtak:
Nytt reglement for eldrerådet i Gildeskål kommune vedtas.

PS 10/18 Oppfølging av politiske vedtak 2016 og 2017
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2017 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 06.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2017 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet
og Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering
tas til etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.
Behandling i Levekårsutvalget - 08.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2017 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2017 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.

PS 11/18 Råd for likestilling av funksjonshemmede - valg
av ny representant
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Som ny representant i Råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 20182019 velges Eli Eriksen.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som ny representant i Råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 20182019 velges Eli Eriksen.

PS 12/18 Høring -søknad fra Nordlandsnett om en ny 132
kV kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord , samt
bygging av ny transformatorstasjon på Kjelling
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Av beredskapshensyn anbefaler Gildeskål kommune at Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) gir Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV
kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord, samt bygging av ny Kjelling
transformatorstasjon.

2.

Gildeskål kommune anbefaler alternativ 2 for delstrekning 2 Valnesvatnet og
Kjelling. Gildeskål kommune gjør dette på grunn av negative virkninger for
lokalsamfunnet i Nygårdsjøen-området hva angår:
Friluftslivet/nærturområdene.
Båndlegging av områder (f.eks. næringsarealer for industrimineraler i

Ertenvågdalen og kalkskog av god bonitet).
Det visuelle spor en slik linje vil sette gjennom området.
Alternativ 1 legges i tillegg nærmere bebodde områder enn eksisterende trase og
traseen har i tillegg vært en «ukontroversiell» trase.
3.

For delstrekning 3 har kommunen ingen merknader. Det samme gjelder bygging
av ny Kjelling transformatorstasjon.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 15.02.2018:
Omforent forslag til vedtak:
Pkt 2 endres til:
Gildeskål kommune anbefaler alternativ 2 for delstrekning 2 Valnesvatnet og Kjelling.
Gildeskål kommune gjør dette på grunn av negative virkninger for lokalsamfunnet i
Nygårdsjøen-området hva angår
- Friluftslivet/nærturområdene.
- Båndlegging av området (f.eks. næringsarealer for industrimineraler i Ertenvågdalen og
kalkskog av god bonitet).
- Det visuelle spor en slik linje vil sette gjennom området.
Alternativ 1 ligges i tillegg nærmere bebodde områder enn eksisterende trase og traseen har i
tillegg vært en «ukontroversiell» trase.
Avstemming:
Rådmannens forslag til pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Nytt forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Av beredskapshensyn anbefaler Gildeskål kommune at Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) gir Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV
kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord, samt bygging av ny Kjelling
transformatorstasjon.

2.

Gildeskål kommune anbefaler alternativ 2 for delstrekning 2 Valnesvatnet og
Kjelling. Gildeskål kommune gjør dette på grunn av negative virkninger for
lokalsamfunnet i Nygårdsjøen-området hva angår:
Friluftslivet/nærturområdene.
Båndlegging av områder (f.eks. næringsarealer for industrimineraler i
Ertenvågdalen og kalkskog av god bonitet).
Det visuelle spor en slik linje vil sette gjennom området.
Alternativ 1 legges i tillegg nærmere bebodde områder enn eksisterende trase og
traseen har i tillegg vært en «ukontroversiell» trase.

3.

For delstrekning 3 har kommunen ingen merknader. Det samme gjelder bygging
av ny Kjelling transformatorstasjon.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 06.02.2018:
Saken trekkes og behandles ikke i Plan og eiendomsutvalget i dette møtet.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Av beredskapshensyn anbefaler Gildeskål kommune at Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) gir Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV
kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord, samt bygging av ny Kjelling
transformatorstasjon.

2. Gildeskål kommune anbefaler alternativ 1 for delstrekning 2 Valnesvatnet og Kjelling.
3. For delstrekning 3 har kommunen ingen merknader. Det samme gjelder bygging av ny
Kjelling transformatorstasjon.

PS 13/18 Statutter for Omdømmepris og Næringspris
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Følgende statutter vedtas:
1. Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris
 Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for
kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
 Forslagsfrist er 15. april.
 Vinneren kåres av Formannskapet.
 Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
 Prisen består av kr. 5.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
 Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
2. Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris
 Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av
næringslivet i kommunen.
 Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd
med formålet med prisen.
 Forslagsfrist er 15. april.
 Vinnere kåres av Formannskapet.
 Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
 Prisen består av kr. 10.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
 Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende statutter vedtas:
1. Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris
 Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for
kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.
 Forslagsfrist er 15. april.
 Vinneren kåres av Formannskapet.
 Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.
 Prisen består av kr. 5.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
 Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.
2. Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris
 Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av
næringslivet i kommunen.
 Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd
med formålet med prisen.
 Forslagsfrist er 15. april.






Vinnere kåres av Formannskapet.
Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.
Prisen består av kr. 10.000,-, et diplom og en kunstnerisk gjenstand.
Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

PS 14/18 Erverv av bankbygget på Inndyr
Behandling i Formannskapet - 20.02.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune går ikke inn i forhandlinger om kjøp av bankbygget på Inndyr.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Gildeskål kommune går ikke inn i forhandlinger om kjøp av bankbygget på Inndyr.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å gå inn i reelle forhandlinger om kjøp av
bankbygget på Inndyr
2. Dersom det inngås kjøpsavtale er denne bindene for kommunen når kommunestyret
har godkjent avtalen.

