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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste:
To nye referatsaker er lagt til sakslisten:
 Orienteringssak om vernesak - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
 Nye Helgelandssykehuset – Bekymringsmelding fra Rana kommune
Ny sak: Uttalelse fra formannskapet – Helgelandssykehuset - tarmkreftkirurgien
Protokollgodkjennere: Gerd Jakobsen (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Line Ellingsen (R).
Habilitet:
 Maria Rausandaksel er ansatt ved administrasjonen ved Helgelandssykehuset og
deltok ikke under behandlingen av referatsak 8/20 «Nye Helgelandssykehuset –
Bekymringsmelding fra Rana» og behandlingen av sak uttalelse fra formannskapet
«Helgelandssykehuset – tarmkreftkirurgien»
 Mats Hansen (V) fikk sin habilitet vurdert i sak 102/20 «ACR AS – Revitalisering av
lokalt engasjement for Artic Circle Raceway» da firmaet han jobber i har aksjer i dette.
Han ble vurdert av formannskapet som habil til å behandle saken.
 Jarl Stian Johansson fikk sin habilitet vurdert i sak 102/20 «ACR AS – Revitalisering av
lokalt engasjement for Artic Circle Raceway» da firmaet han jobber i har aksjer i dette.
Han ble vurdert av formannskapet som habil til å behandle saken.
Orienteringer/informasjon:


Helgelandssykehuset – tarmkreftkirurgisaken
v/ Marit Wisthus (hovedtillitsvalgt i Norsksykepleierforbund), Anders Sigurd Bjellånes
(hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen) og Espen Bergli (intensivsykepleier).

Uttalelse fra formannskapet - Helgelandssykehuset – Tarmkreftkirurgisaken
Vedtak:
Formannskapet gir følgende uttalelse:
Helgelandssykehuset – Tarmkreftkirurgisaken
Formannskapet i Rana diskuterte i dag 20. oktober 2020 utviklingen i tarmkreftkirurgisaken i
Helgelandssykehuset. I den anledning fremmer Formannskapet følgende uttalelse.
1. Formannskapet beklager at Helgelandssykehuset den siste uken har havnet i en
situasjon hvor det er uro både blant ansatte, pasienter, pårørende og befolkningen på
Helgeland.
2. Formannskapet ser ingen forutsigbarhet i at Rana sykehus må stenge ned aktiviteter
knyttet til tarmkreftkirurgi. Avdelingen i Rana har ifølge Tykktarmkreftregisteret1 bedre
overlevelse på 100 dager etter operasjon (2,0% mot 3,0% i Bodø siden 2013), bedre
resultat på relativ overlevelse etter 5 år (105,4%* mot 90,2%), og bedre resultat på
andel med kreftspredning 5 år etter operasjon (10,8 % mot 16,3 %).
3. Formannskapet mener Rana sykehus blir straffet for bråk, urolighet og mangelfulle
operasjoner foretatt på en annen avdeling ved Helgelandssykehuset. Det å flytte
operasjonene til Nordlandssykehuset, som faktisk har noe dårligere resultater enn Rana
sykehus, viser det irrasjonelle i denne avgjørelsen. Dette oppleves som en straff for de
ansatte ved Rana sykehus som har gjort en god jobb over mange år.
4. Formannskapet mener Helse Nord uten medisinskfaglige begrunnelser stenger
tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset avd. Rana og at beslutningen mangler en
egen risiko- og konsekvensutredning. Det er også uforståelig at Helse Nord overprøver
et enstemmig styre i Helgelandssykehuset.
5. Formannskapet mener beslutningen kan bidra til å forringe fagmiljøet i Rana samt gjøre
det mindre attraktivt å jobbe ved Helgelandssykehuset. Nedstengingen er ikke
tidsbegrenset og medfører usikkerhet for både pasienter og ansatte.
6. Formannskapet mener at Helse Nord selv øker konfliktnivået i Helgelandssykehuset og
at bråk og uro belønnes. Formannskapet har ikke tillit til vedtaket som Helse Nord har
tatt uten noen form for medisinskfaglig begrunnelse.
7. Formannskapet vil uttrykke full tillit til fagmiljøet i Rana og et enstemmig styre i
Helgelandssykehuset i denne saken.

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert2020/arsrapport-2019-nasjonalt-kvalitetsregister-for-tykk--og-endetarmskreft.pdf

*Resultatet for Mo i Rana er 105,4 %. Relativ overlevelse er forholdet mellom to sannsynligheter, observert- og forventet
overlevelse, og kan derfor være større enn 100 %. Dette er i de fleste tilfeller en konsekvens av underestimert forventet
overlevelse, men kan også oppstå på grunn av tilfeldig variasjon i observert overlevelse (side 31.

Behandling:
Maria Rausandaksel (SV) deltok ikke under behandlingen av uttalelsen. Hun er ansatt på
Helgelandssykehuset og erklærte seg inhabil.
Votering:
Formannskapets forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt (12-0).

Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Maria Rausandaksel (SV) la frem spørsmål fra Hilde Rønningsen (SV):
Spørsmål til ordfører om Ungdommens hus
Flere leste sikkert saken om Nikolai på Rana ungdomsskole som sitter i rullestol og hvordan hele klassen
hans prøvde ei uke å bruke rullestol, for å oppleve hvordan Nikolai sin hverdag var. Det de oppdaget,
var at det er ikke så enkelt, det er mange utfordringer.
Rana kommune leier i dag lokaler for ungdommens hus i SEFF-gården i 2. og 3.etasje. Det har lenge
vært et ønske fra SV å få ungdommenes hus i lokaler på gateplan. Det er viktig å bli sett og ikke minst er
universell utforming og god tilgjengelighet for alle ungdommer, også de med funksjonshemming viktig.
Nylig hørte jeg at Ungdommens hus skal flytte til Trygdegården som Rana kommune har kjøpt. Det er i
tråd med den strategien vi har bestilt om å gå fra å leie til å eie arealer.
Å flytte er også en gylden mulighet til å redefinere et aktivitetstilbud til å bli mer relevant for
ungdommene og de trendene som ofte er innenfor ungdomskulturen.
Mine spørsmål er:

1. Kan ordføreren forsikre oss om at ungdommenes fritidslokaler får sin plass i 1.etasje av
Trygdegården når de flytter – slik at ALLE ungdommer, også funksjonshemmede, får en
enkel og uhindret tilgang til tilbudet?
2. For at tilbudet skal bli mest mulig relevant, på hvilken måte inkluderes ungdommene i å
definere hvilke aktiviteter man skal satse på i et relokalisert ungdommens hus?
Rådmann Robert Pettersen svarte på spørsmålene:
Svar på spørsmål 1:
Fritidstjenesten skal inn i 1. og 3. etasje. Etablering på bakkeplan vil gi god tilgjengeligheten i
forhold til universell utforming. I tillegg er det godkjent heis til 3. etasje.

Svar på spørsmål 2:
De ansatte i Fritidstjenesten jobber hele tiden tett på og med ungdommer, og utviklingen av
aktiviteter og tilbud er i samarbeid og dialog med brukerne av tjenesten. I tillegg vil det være
aktuelt å kjøre brukerundersøkelser med jevne mellomrom for å treffe målgruppens behov og
få innspill til aktiviteter. Vi har også hatt ute en undersøkelse nå i høst, der vi har spurt unge i
alderen 15-25 år hvilke fritidsaktiviteter de vil ha. Rapport fra denne forventes ferdigstilt i løpet
av uka.
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PS 85/20 Regnskapsrapportering 2020 - rapport pr 31. august - 2. tertial
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 85/20
Vedtak:
1. Regnskapsrapport per 31.8.2020 tas til orientering.
2. Følgende reguleringer i drift- og investeringsbudsjettet vedtas:

Driftsbudsjettet – forslag til endringer

Investeringsbudsjettet – forslag til endringer

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 86/20 Etablering av KF byggdrift
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 86/20
Vedtak:
1) Avdeling byggdrift etableres som kommunalt driftsforetak fra 01.01.21 i henhold til
kommuneloven kap. 11. Dagens organisasjon og alle ansatte overføres fra samme dato.
2) Kommunestyret vedtar følgende styrehonorar i KF byggdrift:
Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer

75.000 kroner
35.000 kroner
35.000 kroner

Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2021.
3) Det skal settes ned en valgkomite bestående av:
Jarl Stian Johansson (H), Elin Eide (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Allan Johanssen
(FrP). Valgkomiteen skal ha klar styresammensetningen til 03.11.2020.
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem forslag:
Rådmannens innstilling vedtas med unntak av punkt 2. Punkt 2 utsettes til kommunestyremøte
03.11.2020.
Jarl Stian Johansson (H) la frem forslag:
Det skal settes ned en valgkomite bestående av:
Jarl Stian Johansson (H), Elin Eide (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Allan Johanssen (FrP).
Valgkomiteen skal ha klar styresammensetningen til 03.11.2020.
Votering:
Det ble votert over punkt 1 i rådmannens innstilling. Vedtatt med 9 (AP, H, SV, MDG, V, FrP)
mot 4 (R og SP) stemmer,
Punkt 2 i rådmannens innstilling ble satt opp forslaget fra Jarl Stian Johansson. Forslaget fra Jarl
Stian Johansson (H) ble enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble votert over punkt 3 i rådmannens innstilling. Vedtatt med 11 (AP, SV, H, MDG, FrP, V,
SP) mot 2 (Rødt og Stig Bjarne Haugen, SP) stemmer.
Det ble votert over forslaget fra Jarl Stian Johansson om opprettelse av valgkomite. Enstemmig
vedtatt (13-0).

PS 87/20 Forslag til opptrappingsplan for utslippsfrie anleggsplasser med mål
om å kutte utslipp
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 87/20
Vedtak:
Alle nye bygge- og anleggsprosjekter i kommunal regi, skal være fossilfri så langt det er praktisk
gjennomførbart.

Behandling:

Olav Nyjordet (MDG) la frem forslag:
Alle nye bygge- og anleggsprosjekter i kommunal regi, skal være fossilfri så langt det er praktisk
gjennomførbart.
Votering:
Positiv votering.
Rådmannens innstilling falt med 0 stemmer.
Forslaget fra Olav Nyjordet (MDG) ble vedtatt med 9 (AP, SV, H, MDG, R, V) mot 4 (SP, FrP)
stemmer.

PS 88/20 Partssamarbeid - Rana kommune
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 88/20
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en samhandlingsarena mellom administrasjon, tillitsvalgte og
folkevalgte, kalt møteplassen.
2. Ordfører tar ansvar for at det innkalles og gjennomføres et møte hvert halvår.
3. Det oppnevnes tre representanter hver fra administrasjon, folkevalgte og tillitsvalgte.
Politiske representanter oppnevnes av Kommunestyret.
Partene skal ha anledning til å fremme forslag til tema til møtene.
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 (AP, SV, H, MDG, V) mot 5 (SP, R, FrP) stemmer.

PS 89/20 Heltidskultur- etablering av et heltidskulturprosjekt i helse- og
omsorgsavdelingen i Rana kommune
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 89/20
Vedtak:
1. Heltidserklæringen og målsettingen kommunestyret vedtok i sak 121/18, 10.12.18 skal
fortsatt være styrende for arbeidet med heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten.
2. Institusjonstjenesten utformer og utprøver en modell som er i tråd med bestillingen i sak
131/19, vedtatt av kommunestyret 18.12.19.

Votering:
Innstilingen ble vedtatt med 12 (AP, H, SV, MDG, SP, R, V) mot 1 stemme (FrP).

PS 90/20 Trafikksikkerhets plan for Rana kommune 2020-2023
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 90/20
Vedtak:
Trafikksikkerhetsplan sendes ut på 4 ukers høring
Formannskapet ber rådmannen foreta en utredning over trafikkfarlige skoleveier i Rana
Behandling:
Line Ellingsen (R) la frem fellesforslag for R, V, SP:
Formannskapet ber rådmannen foreta en utredning over trafikkfarlige skoleveier i Rana.
Votering:
Det ble votert over innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble votert over fellesforslaget fremmet av Line Ellingsen (R). Vedtatt med 12 (R, V, SP, AP,
SV, H, MDG) mot 1 (FrP) stemme.

PS 91/20 Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2030
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 91/20
Vedtak:
Med forankring i Kommuneplan for Rana kommune 2017 – 2027 (Samfunnsdel) vedtar Rana
kommunestyre” Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 – 2030” datert 1.9.2020
Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 92/20 Verbalvedtak 2019: HOLF (helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier)
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 92/20
Vedtak:
Vedtak:
Saken tas til orientering
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt 13-0.

PS 93/20 Lavterskel vaktordning psykisk helse og rus
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 93/20
Vedtak:
Kommunen avventer valg av vaktordning til etter at sykehuset har høstet mer erfaring med sin
ordning.
Votering:
Innstilingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 94/20 Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 94/20
Vedtak:
Saken sendes tilbake med følgende presisering og legges frem til formannskapet til ny
behandling innen juni 2021.
Bakgrunn for bestillingen
Deltagelse i en aktivitet gir mulighet for å få et sosialt nettverk, oppleve gruppetilhørighet som
igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Målet er at alle innbyggerne i Rana kommune,
uavhengig av funksjonsnivå, skal ha mulighet til å delta på et selvvalgt kultur- eller fritidstilbud.
For å sikre dette er samhandling med frivillige og private avgjørende. Samhandlingen må
værer strukturert og organisert og skal ha som målsetning å sikre tilgjengelighet til
aktiviteter av både fysisk og sosial karakter.
Bestilling:
Strukturert samarbeid
Rana kommune organiserer tjenestetilbudet til personer med funksjonshemming i
samarbeid med frivillige og private på en strukturert måte. Dette innebærer et

forpliktende samarbeid. Samarbeidet skal bygge på kunnskap og erfaringer om å
tilrettelegge eller tilpasse aktiviteter for alle uavhengig av funksjonsnivå.
Målet er å sikre retten til deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter for alle
kommunens innbyggere.
Informasjon
Rana kommune sikrer tilstrekkelig informasjon til funksjonshemmede om fritidstilbudene
og informere lag og organisasjoner om hvordan de kan tilrettelegge tilbud og aktiviteter,
slik at funksjonshemmede kan benytte seg av dem
Behandling:
Maria S Rausandaksel på vegne av SV, AP, MDG, Høyre:
Forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake med følgende presisering og legges frem til formannskapet til ny
behandling innen juni 2021.
Bakgrunn for bestillingen
Deltagelse i en aktivitet gir mulighet for å få et sosialt nettverk, oppleve gruppetilhørighet som
igjen kan styrke selvfølelse og identitet. Målet er at alle innbyggerne i Rana kommune,
uavhengig av funksjonsnivå, skal ha mulighet til å delta på et selvvalgt kultur- eller fritidstilbud.
For å sikre dette er samhandling med frivillige og private avgjørende. Samhandlingen må
værer strukturert og organisert og skal ha som målsetning å sikre tilgjengelighet til
aktiviteter av både fysisk og sosial karakter.
Bestilling:
Strukturert samarbeid
Rana kommune organiserer tjenestetilbudet til personer med funksjonshemming i
samarbeid med frivillige og private på en strukturert måte. Dette innebærer et
forpliktende samarbeid. Samarbeidet skal bygge på kunnskap og erfaringer om å
tilrettelegge eller tilpasse aktiviteter for alle uavhengig av funksjonsnivå.
Målet er å sikre retten til deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter for alle
kommunens innbyggere.
Informasjon
Rana kommune sikrer tilstrekkelig informasjon til funksjonshemmede om fritidstilbudene
og informere lag og organisasjoner om hvordan de kan tilrettelegge tilbud og aktiviteter,
slik at funksjonshemmede kan benytte seg av dem.
Votering:
Innstillingen ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Maria Rausandaksel. Fellesforslaget
ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 95/20 Kjøttfri mandag

Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 95/20
Vedtak:
Det etableres en ordning med kjøttfri mandag i alle kantiner for barne- og ungdomsskoler.
Behandling:
Olav Nyjordet (MDG) la frem forslag:
Det etableres en ordning med kjøttfri mandag i alle kantiner for barne- og ungdomsskoler.
Votering:
Positiv votering.
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg falt med 1 stemme (V).
Forslaget fra Olav Nyjordet (MDG) ble vedtatt med 7 (MDG, SV, H, AP) stemmer.

PS 96/20 Kommunestyrets verbalvedtak - trygghetsalarmer .
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 86/20
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 97/20 Samskaping og kvalitet i skolefritidsordningen (SFO)
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 97/20
Vedtak:
1. Kommunestyret tar fremlagte sak om samskaping og kvalitet i skolefritidsordningen til
orientering.
2. En ny kvalitetsplan for skolefritidsordningen 2021-2024 legges frem for kommunestyret
i mars 2021
Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 98/20 Politisk møtekalender for 2021 - formannskapet og kommunestyret
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 98/20
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende møteplan for 2021:
Møter i formannskapet 2021:
Dato:
Tirsdag 2. februar
Tirsdag 16. mars
Tirsdag 4. mai
Tirsdag 1. juni
Tirsdag 31. august
Tirsdag 14. september
(Valgstyret)
Tirsdag 5. oktober
Tirsdag 2. november
Tirsdag 30. november
Møter i kommunestyret 2021:
Dato:
Tirsdag 9. februar
Tirsdag 23. mars
Tirsdag 11. mai
Mandag 7. juni
Tirsdag 8. juni
Tirsdag 7. september
Tirsdag 12. oktober
Tirsdag 9. november
Mandag 13. desember
Tirsdag 14. desember

Tid:
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00

Sted:
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset

Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00

Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset

Tid:
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00

Sted:
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset
Kommunestyresalen 2. et. Rådhuset

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 99/20 Høring planprogram for regional plan for arealforvaltning i
Nordland

Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 99/20

Vedtak:
Rana Kommune ser det som positivt at Nordland fylkeskommune legger opp til en prosess med
større grad av direkte medvirkning i planutarbeidelsen og ikke bare skriftlige høringsrunder når
planforslaget foreligger. Vi ser frem til å delta i planutarbeidelsen, og har i denne omgang
følgende innspill til planprogrammet:
1. Formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, både fra 1985 og 2008, vektlegger at
planlegging skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver.
Manglende samordning har vært en svakhet ved regional planlegging gjennom mange
år. Bedre samordning kan først og fremst sikres gjennom prosesser der kommunene og
andre regionale aktører sammen utvikler en akseptert og felles forståelse for hva som
er regionens utviklingstrekk og hovedutfordringer, og enighet om hvilke bærekraftmål
som skal prioriteres. Er det enighet om utfordringsbildet, vil planleggingen bli mer
samordnet. Vi forutsetter at kommunene også involveres aktivt i utarbeidelsen av
kunnskapsgrunnlaget og beskrivelsen av utfordringsbildet som skal ligge til grunn for
både regional planstrategi og denne planen. Dersom vi ikke har eierskap til - og kjenner
oss igjen i - kunnskapsgrunnlaget og beskrivelsen utfordringsbildet, vil heller ikke
planen oppfattes som relevant.
2. En god løsning for generell kompetanseheving kan være en serie korte webinarer som
hver tar for seg ett relevant tema, der både fagfolk og politikere i kommunene inviteres
til å delta for å få oppdatert kunnskap innenfor ulike tema.
3. Et medvirkningsopplegg der fylkeskommunene organiserer arbeidsseminarer i
regionsentrene i planutarbeidelsen høres fornuftig ut. Det finnes mange gode løsninger
for digitale møter, men det kan være utfordrende å få medvirknings- og arbeidsmøter
til å fungere som ønsket gjennom digitale løsninger. Dersom smittesituasjonen gjør det
nødvendig, er dette likevel en mulighet. For ren informasjonsformidling kan digitale
møter være like bra som fysiske møter, kanskje til og med bedre fordi de når ut til flere.
4. Bærekraftmål nr 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn må stå i sentrum for
regional arealforvaltning. Skal vi motvirke fraflytting og være attraktiv for både nye
tilflyttere og våre egne ungdommer som har reist ut for å studere, må Nordland utvikle
attraktive byregioner med de kvalitetene og det tilbudet unge ressurspersoner
etterspør.
5. Vertskapsattraktivitet må være tema i planen. Arbeidsplasser er helt nødvendig for
livskraftige samfunn, og Nordland har med sin tilgang på ren energi, infrastruktur og
kompetanse klare internasjonale konkurransefortrinn for etablering av grønn industri.
Fylket må derfor ha en arealforvaltning som gjør det mulig for kommunene å være i
front som vertskapskommuner for ny, grønn industri. Utviklingen i den grønne
industrisektoren skjer så fort at det ikke er mulig i et langsiktig kommuneplanperspektiv
å forutse behovet og ha skreddersydde arealplaner i tide til å kunne være attraktiv for
både nasjonale og internasjonale nyetableringer. Det er derfor nødvendig å kunne få en
overordnet arealavklaring på kommuneplannivå allerede før man vet noe om type
virksomhet eller aktuelle aktører. Slik det har vært til nå, opplever vi innsigelser fra
regionalt nivå dersom vi ønsker å legge ut større næringsarealer i kommuneplanen for å
ha en arealreserve for slike formål, uten å kunne dokumentere et konkret behov når
planen utarbeides. Dette plasserer oss på sidelinjen når attraktive etablerere gjør sine

lokasjonsvalg. Når reguleringsplanprosesser må inkludere også de helt grunnleggende
overordnede arealavklaringene etter at aktørene står klare, blir
reguleringsplanprosessen – og særlig alternativvurderinger i konsekvensutredningene –
ekstra tidkrevende.
Det må derfor være mulig å avsette større næringsarealer i kommuneplanen uten å bli
møtt med innsigelse fra regionale myndigheter fordi kommunen ikke kan vise til et
konkret og dokumentert behov når planen utarbeides.
6. Vi ber om at regional plan for arealforvaltning inneholder en tydeligere prioritering av
de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transportplanlegging
(SPRSBAT) fremfor en del av de andre nasjonale føringene når disse er i konflikt med
hverandre. Dette er gjort fra sentralt hold når det gjelder retningslinjer for luftkvalitet i
arealplanleggingen. Der står det i retningslinjen at fortettingsføringene i SPRSBAT skal
gå foran luftkvalitetsretningslinjenes føringer om å ikke tilrettelegge for flere funksjoner
og virksomheter i områder med dårlig luftkvalitet. Vi ber om at regional arealpolitikk
inneholder en tilsvarende prioritering av SPRSBAT foran for eksempel
støyretningslinjene som i dag legger store begrensninger på for eksempel boligbygging i
sentrumsområdene.
7. Det er kjent at det man gjør er minst like viktig som det man sier. Vi forventer derfor at
fylkeskommunen og statlige instanser fremstår som gode forbilder og tar ansvar for å
følge opp og synliggjøre arealpolitikken gjennom sine egne prosjekter, lokaliseringer og
arealdisponeringer i Nordland.
8. Ved utviklings- og utbyggingsprosjekter i byer og lokalsamfunn er ofte utgangspunktet
et konkret bygningsbehov, og det som skjer på innsiden av veggene eller rett utenfor
døren er i fokus. Det er ofte lite bevissthet rundt samspillet mellom dette anlegget og
omgivelsene, og hvordan prosjektet påvirker byrommene i nærheten. På den måten
gjøres det tilfeldige og uheldige valg som kan få stor betydning for videre stedsutvikling,
attraktivitet og byliv.
Vi tror kommuner, fylkeskommunen og regional statsforvaltning kan samarbeide om å
få økt bevisstheten og kunnskapen både i egne rekker og i aktuelle bransjer om det
ansvaret de ulike aktørene i byene har for helheten i byen og dermed for byens
attraktivitet og evne til å motvirke fraflytting.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 100/20 Moment Rana AS - støtte til utvikling av museums- og
vitensenterpark med planetarium
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 100/20
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 200 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært kommunalt
næringsfond COVID-19. Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 101/20 FREYR – Forstudie for etablering av en pilotlinje for
battericelleproduksjon i Mo Industripark
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 101/20
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 230 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært kommunalt
næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 102/20 ACR AS – Revitalisering av lokalt engasjement for Arctic Circle
Raceway
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 102/20
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 500.000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært kommunalt
næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0)

PS 103/20 Søknad om støtte til omreguleringsprosess og forprosjekt for
bygging av et nytt dykkesenter, Visit Plura
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 103/20
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 250 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært kommunalt
næringsfond COVID-19. Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0)

PS 104/20 Kulturell koronapott
Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 104/20
Vedtak:
Resterende kulturmidler for 2020 omdisponeres slik at de i tillegg til å ivareta kulturelle
prosjekter, også ivaretar de som har hatt tap på grunn av koronapandemien.
Det kan kun tildeles fra denne potten til søkere som ellers kunne ha søkt ordinært etter
forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, og som lider økonomiske tap på grunn av
pandemien for 2020.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 105/20 Referatsaker
RS 8/20 Nye Helgelandssykehuset - Bekymringsmelding fra Rana kommune
RS 9/20 Orientering om vernesak - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Saksprotokoll - Formannskapet - 20.10.2020 - sak 105/20
Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.

