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Formannskapet
Kommunehuset, Kommunestyresalen
07.06.2018
11:00 – 16:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Petter Jørgen Pedersen
Leder
Walter Pedersen
Medlem
Silje Nordgård
Medlem
Thrond Aasmund
Nestleder
Gjelseth

Repr
AP,FRP,SV
H
AP,FRP,SV
AP,FRP,SV

Vara for

SP

Hilde Furuseth Johansen

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Orienteringer:
Nordlandsmuseet v/Morten Steffensen
Rådmann:
 Økonomi
 Lederutvikling
 Sykefravær
 Samfunnsdelen i kommuneplanen
 Reguleringsplan Nygård
 Gildeskål Vekst AS - VTA
 Informasjonsarbeid
 Øking av antall elever ved Meløy v.g.skole
 Personalsaker
 Boligbygging
 Omsorgsboliger

Møteprotokollen er godkjent av Petter Jørgen Pedersen og Thrond Gjelseth

PS 32/18 Utvikling av Gildeskål kirkested – forprosjekt
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap), fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Forslag fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling.
Saken utsettes.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 07.06.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen fremmet følgende forslag til endring:
Pkt. 2: For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe bestående av:
- Jørn Solli, daglig leder i SNU
- Heidi Bakke, kulturmedarbeider
- Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge
- Petter Kjærnes, prosjektstøtte
Rådmannens forslag: 0 stemmer
Rådmannens forslag med endring fra Pedersen: 7 stemmer
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Det igangsettes et forprosjekt «Utvikling av Gildeskål kirkested» slik det framgår av
vedlagte plan for forprosjektet. Forprosjektet skal kartlegge muligheter og gi
beslutningsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet forutsettes
gjennomført innen 1.2.2019.

2. For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe bestående av:
- Jørn Solli, daglig leder i SNU
- Heidi Bakke, kulturmedarbeider
- Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge
- Petter Kjærnes, prosjektstøtte
3. De økonomiske rammene for forprosjektet settes til inntil 650.000 kr, der inntil
500.000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det forutsettes prosjektleder
søker eksterne tilskudd i samråd med styringsgruppa.
Saksordfører: Kenneth Norum
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes et forprosjekt «Utvikling av Gildeskål kirkested» slik det framgår av
vedlagte plan for forprosjektet. Forprosjektet skal kartlegge muligheter og gi
beslutningsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet forutsettes
gjennomført innen 1.2.2019.

2. For å påse at forprosjektet utvikles i tråd med kommunestyrets vedtak opprettes det
en styringsgruppe som beskrevet i planen.
3. De økonomiske rammene for forprosjektet settes til inntil 650.000 kr, der inntil
500.000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det forutsettes prosjektleder
søker eksterne tilskudd i samråd med styringsgruppa.

PS 33/18 Kommuneplan - Samfunnsdelen
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Revidering av Samfunnsplanen startes opp høsten 2018 og første utkast legges frem
for kommunestyret i juni 2019.

2.

Ny samfunnsplan vedtas av det nye kommunestyret etter valget i 2019.

3.

I arbeidet med ny samfunnsplan legges nye befolkningsprognoser til grunn for de mål
og de strategier kommunen skal ha i perioden 2019-2031.

Saksordfører: Walter Pedersen
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Revidering av Samfunnsplanen startes opp høsten 2018 og første utkast legges frem
for kommunestyret i juni 2019.

2.

Ny samfunnsplan vedtas av det nye kommunestyret etter valget i 2019.

3.

I arbeidet med ny samfunnsplan legges nye befolkningsprognoser til grunn for de mål
og de strategier kommunen skal ha i perioden 2019-2031.

PS 34/18 Sentrumsutvikling i Gildeskål, plan for
hovedprosjekt
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Innstilling fra Plan og eiendomsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal
Gildeskål kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få
fram ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg,

Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.
2.

Arbeid skal skje i henhold til prosjektplanen som er vedlagt saken og i nær samhandling
med Gildeskål befolkning, samtidig som prosjektet skal legge grunnlag for samarbeid
mellom lokale og regionale aktører.

3.

Prosjektets har bostedsutvikling, næringsutvikling og destinasjonsutvikling som fokusområder.

4.

Prosjektet gjennomføres i 2018-2019 og har en økonomisk ramme på inntil 2,0 mill. kr.
som finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen søker eksterne tilskudd
til prosjektet.

5.

Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektet innenfor den
økonomiske rammen og prosjektets mål. Prosjektrapport legges fram for
kommunestyret snarest mulig etter avsluttet prosjekt og skal gi kommunestyret
grunnlag for ta stilling til hvordan arbeidet skal videreføres.

6.

Styringsgruppen som foreslått i prosjektforslagets pkt 9.2, utvides med leder for Plan
og eiendomsutvalget Anne Wiik for å tilføre styringsgruppen politisk forankring.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 07.06.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til endring og tillegg:
Pkt 5. første setning endres slik: Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre justeringer i
prosjektet innenfor den økonomiske rammen og prosjektets mål.
Nytt pkt 6: Styringsgruppen som foreslått i prosjektforslagets pkt 9.2, utvides med leder for
Plan og eiendomsutvalget Anne Wiik for å tilføre styringsgruppen politisk forankring.
Representant Jan-Arne Birkeli (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken avvises.
Avstemming:
Forslag fra Birkeli: 1 mot 6 stemmer
Rådmannens forslag: 0 stemmer
Rådmannens forslag med endring og tillegg fra Pedersen: 7 stemmer
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal
Gildeskål kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få
fram ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg,
Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

2.

Arbeid skal skje i henhold til prosjektplanen som er vedlagt saken og i nær samhandling
med Gildeskål befolkning, samtidig som prosjektet skal legge grunnlag for samarbeid
mellom lokale og regionale aktører.

3.

Prosjektets har bostedsutvikling, næringsutvikling og destinasjonsutvikling som fokusområder.

4.

Prosjektet gjennomføres i 2018-2019 og har en økonomisk ramme på inntil 2,0 mill. kr.
som finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen søker eksterne tilskudd
til prosjektet.

5.

Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektet innenfor den
økonomiske rammen og prosjektets mål. Prosjektrapport legges fram for
kommunestyret snarest mulig etter avsluttet prosjekt og skal gi kommunestyret
grunnlag for ta stilling til hvordan arbeidet skal videreføres.

6.

Styringsgruppen som foreslått i prosjektforslagets pkt 9.2, utvides med leder for Plan
og eiendomsutvalget Anne Wiik for å tilføre styringsgruppen politisk forankring.

Saksordfører: Bjørn M. Pedersen
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gjennom utvikling og utprøving av nyskapende metodikk for stedsutvikling skal
Gildeskål kommune i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører få
fram ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg,
Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

2.

Arbeid skal skje i henhold til prosjektplanen som er vedlagt saken og i nær samhandling
med Gildeskål befolkning, samtidig som prosjektet skal legge grunnlag for samarbeid
mellom lokale og regionale aktører.

3.

Prosjektets har bostedsutvikling, næringsutvikling og destinasjonsutvikling som fokusområder.

4.

Prosjektet gjennomføres i 2018-2019 og har en økonomisk ramme på inntil 2,0 mill. kr.
som finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen søker eksterne tilskudd
til prosjektet.

5.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektet innenfor den økonomiske
rammen og prosjektets mål. Prosjektrapport legges fram for kommunestyret snarest
mulig etter avsluttet prosjekt og skal gi kommunestyret grunnlag for ta stilling til
hvordan arbeidet skal videreføres.

PS 35/18 Tertialrapport 1/2018 Ordinær virksomhet
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til endring:
Pkt 5 tas ut. Rekrutteringstiltak fremmes som egen sak til behandling i
Administrasjonsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret 20.06.2018.
Rådmannens forslag med endring fra W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Budsjettrammen på HA 2 familie oppvekst og kultur må reguleres ved å ta ned
inntektene og utgiftene med 1,4 mnok som følge av at det ikke bosettes nye
flyktninger i kommunen.

2.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,2 mnok til kjøp av måleutstyr. Tiltaket finansieres
med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

3.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,2 mnok til kjøp av datanett. Tiltaket finansieres
med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

4.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,4 mnok til kjøp av to nye biler. Tiltaket
finansieres med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

5.

Rekrutteringstiltak fremmes som egen sak til behandling i Administrasjonsutvalget,
Formannskapet og Kommunestyret 20.06.2018.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Budsjettrammen på HA 2 familie oppvekst og kultur må reguleres ved å ta ned
inntektene og utgiftene med 1,4 mnok som følge av at det ikke bosettes nye
flyktninger i kommunen.

2.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,2 mnok til kjøp av måleutstyr. Tiltaket finansieres
med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

3.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,2 mnok til kjøp av datanett. Tiltaket finansieres
med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

4.

Budsjettrammen til HA 4 økes med 0,4 mnok til kjøp av to nye biler. Tiltaket
finansieres med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

5

Budsjettrammen til HA 7 økes med 1 mnok til rekrutteringstiltak. Tiltaket finansieres
med bruk av disposisjonsfond på HA 8.

PS 36/18 Tertialrapport 1/2018 Finansforvaltning
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Tertialrapport 1/2018 om finansforvaltning tas til orientering.

2.

Investeringsbudsjettet økes med 5 mnok for å aktivere Egenkapitalbeviset i Gildeskål
sparebank som et finansielt anleggsmiddel. Investeringen finansieres med ubundet
kapitalfond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Tertialrapport 1/2018 om finansforvaltning tas til orientering.

2.

Investeringsbudsjettet økes med 5 mnok for å aktivere Egenkapitalbeviset i Gildeskål
sparebank som et finansielt anleggsmiddel. Investeringen finansieres med ubundet
kapitalfond.

PS 37/18 Ny samarbeidsavtale Regionalt
Kompetansekontor Salten
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

RKK Salten utvides med kommunene Hamarøy og Rødøy med virkning fra
01.08.2018.

2.

Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt kontor for
kompetanseutvikling i Salten vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra
01.08.2018.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

RKK Salten utvides med kommunene Hamarøy og Rødøy med virkning fra
01.08.2018.

2.

Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt kontor for
kompetanseutvikling i Salten vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra
01.08.2018.

PS 38/18 Forslag til endring av plassering firemannsbolig
Inndyr
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til tillegg:
Pkt. 2: Vei, vann og avløp opparbeides så langt som mulig mot Solvikhaugen i forbindelse
med bygging av firemannsbolig.
Pkt 3: Gildeskål vekst AS engasjeres til å rydde veitraseen og tomtearealet i Solvikhaugen.
Representant Thrond Gjelseth (Frp) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6a
ved avstemming i Pedersens forslag, pkt 3.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling med tillegg fra W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Tomt 25/41, B6, velges for plassering av firemannsbolig siden dette er en kommunal
tomt og forholdsvis rimelig å opparbeide.
2. Vei, vann og avløp opparbeides så langt som mulig mot Solvikhaugen i forbindelse
med bygging av firemannsbolig.
3. Gildeskål vekst AS engasjeres til å rydde veitraseen og tomtearealet i Solvikhaugen.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 29.05.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen (H,SP,KRF/V) fremmet følgende forslag til tillegg:
«B6» tas med.
Rådmannens forslag med tillegg fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
Tomt 25/41, B6, velges for plassering av firemannsbolig siden dette er en kommunal tomt og
forholdsvis rimelig å opparbeide.
Saksordfører: Kenneth Norum
Rådmannens forslag til vedtak:
Tomt 25/41 velges for plassering av firemannsbolig siden dette er en kommunal tomt og
forholdsvis rimelig å opparbeide.

PS 39/18 Søknad fra Torunn og Victor Hilling om kjøp av
landbruksareal fra kommunen, 82/22 - Sørarnøy
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune ser ikke behov for å selge det omsøkte arealet. Søkerne gis tilbud om å
leie ca 38 daa av G/B 82/22 som tidligere for kr 0, så lenge det er landbruksdrift på arealet.
Forslag fra P.J Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Gildeskål kommune ser ikke behov for å selge det omsøkte arealet. Søkerne gis
tilbud om å leie ca 38 daa av G/B 82/22 som tidligere for kr 0, så lenge det er
landbruksdrift på arealet.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune viser til saksutredninga, og vedtar å selge ca 38 daa av gnr
82/22 som tilleggsjord til gnr 82/258 som omsøkt. Prisen settes til kr 10.000.

2.

Rådmannen gis i oppdrag å forberede delingssak og konsesjonssak. Disse sakene
avgjøres av Fylkesmannen i Nordland da kommunen er part i saken og følgelig
ikke kan fatte vedtak.

PS 40/18 Søknad fra Thomas Busch Fallmyr om kjøp av
kommunal eiendom, gnr 25/420 - Inndyr
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Representant Silje Nordgård fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune er svært positiv til at et ungt par ønsker å etablerer arbeidsplasser
innenfor landbruket, samt bidra til at det biologiske mangfoldet som området er kjent
for beholdes. Eiendommen gnr 25/420 selges til Sandra og Thomas Fallmyr for kr 12
000.

2.

Rådmannen gis i oppdrag å forberede delingssak og konsesjonssak. Disse sakene
avgjøres av Fylkesmannen i Nordland da kommunen er part i saken og følgelig ikke kan
fatte vedtak.

3.

Det gis samtidig konsesjon til Sandra og Thomas Fallmyr med hjemmel i
konsesjonsloven av 28.november 2003 nr 98. Det settes som vilkår at eiendommen
drives sammen med søkers øvrige eiendommer i minimum 5 år sammenhengende.

Forslag fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Gildeskål kommune er svært positiv til at et ungt par ønsker å etablerer arbeidsplasser
innenfor landbruket, samt bidra til at det biologiske mangfoldet som området er kjent
for beholdes. Eiendommen gnr 25/420 selges til Sandra og Thomas Fallmyr for kr 12
000.

2.

Rådmannen gis i oppdrag å forberede delingssak og konsesjonssak. Disse sakene
avgjøres av Fylkesmannen i Nordland da kommunen er part i saken og følgelig ikke kan
fatte vedtak.

3.

Det gis samtidig konsesjon til Sandra og Thomas Fallmyr med hjemmel i
konsesjonsloven av 28.november 2003 nr 98. Det settes som vilkår at eiendommen
drives sammen med søkers øvrige eiendommer i minimum 5 år sammenhengende.

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Gildeskål kommune viser til saksutredninga og selger eiendommen gnr 25/420 til
Sandra og Thomas Fallmyr for kr 25.000.

2.

Det gis samtidig konsesjon til Sandra og Thomas Fallmyr med hjemmel i
konsesjonsloven av 28.november 2003 nr 98. Det settes som vilkår at eiendommen
drives sammen med søkers øvrige eiendommer i minimum 5 år sammenhengende.

PS 41/18 Møteplan 2. halvår 2018
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned

August

September

Oktober

November

Kommunestyre

18.09

31.10

Formannskap *)

06.09

18.10

29.11

Desember
19.12

Plan- og
eiendomsutvalg

28.08

09.10

13.11

Levekårsutvalg

29.08

10.10

14.11

Eldreråd

29.08

10.10

14.11

Råd for likestilling
av
funksjonshemmede

28.08

09.10

13.11

Arbeidsmiljøutvalg

30.08

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 29.05.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned

August

September

Oktober

November

Kommunestyre

18.09

31.10

Formannskap *)

06.09

18.10

29.11

Desember
19.12

Plan- og
eiendomsutvalg

28.08

09.10

13.11

Levekårsutvalg

29.08

10.10

14.11

Eldreråd

29.08

10.10

14.11

Råd for likestilling
av
funksjonshemmede

28.08

09.10

13.11

Arbeidsmiljøutvalg

30.08

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
Behandling i Levekårsutvalget - 30.05.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets uttalelse:
Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned

August

September

Oktober

November

Kommunestyre

18.09

31.10

Formannskap *)

06.09

18.10

29.11

Desember
19.12

Plan- og
eiendomsutvalg

28.08

09.10

13.11

Levekårsutvalg

29.08

10.10

14.11

Eldreråd

29.08

10.10

14.11

Råd for likestilling
av
funksjonshemmede

28.08

09.10

13.11

Arbeidsmiljøutvalg

30.08

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
Behandling i Eldrerådet - 30.05.2018:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:

Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned

August

September

Oktober

November

Kommunestyre

18.09

31.10

Formannskap *)

06.09

18.10

29.11

Desember
19.12

Plan- og
eiendomsutvalg

28.08

09.10

13.11

Levekårsutvalg

29.08

10.10

14.11

Eldreråd

29.08

10.10

14.11

Råd for likestilling
av
funksjonshemmede

28.08

09.10

13.11

Arbeidsmiljøutvalg

30.08

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteplan for 2. halvår 2018:
Utvalg / Måned

August

September

Oktober

November

Kommunestyre

18.09

31.10

Formannskap *)

06.09

18.10

29.11

Desember
19.12

Plan- og
eiendomsutvalg

28.08

09.10

13.11

Levekårsutvalg

29.08

10.10

14.11

Eldreråd

29.08

10.10

14.11

Råd for likestilling
av
funksjonshemmede

28.08

09.10

13.11

Arbeidsmiljøutvalg

30.08

15.11

*) Administrasjonsutvalget har møte samme dag som Formannskapet ved behov.

Møtetidspunkt for møtene 2. halvår 2018 avgjøres i samråd med ordfører før innkallingen
sendes, unntatt Arbeidsmiljøutvalget som starter kl. 09:00.
Ordfører avgjør om møtene skal holdes, avhengig av saksmengde.

PS 42/18 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
Behandling i Formannskapet - 07.06.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommunestyre godkjenner revidert selskapsavtale for Salten Brann IKS som følge
av at Værøy kommune ble medeier i selskapet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommunestyre godkjenner revidert selskapsavtale for Salten Brann IKS som følge
av at Værøy kommune ble medeier i selskapet.

PS 43/18 Omdømmeprisen 2018

PS 44/18 Næringsprisen 2018

