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H
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H
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kommunaldirektør tekniske tjenester
kommunaldirektør oppvekst og kultur
kommunaldirektør helse og omsorg
Kommuneoverlege
Kommuneadvokat
controller
samfunnsplanlegger

Hilde Sofie Hansen
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Veronica Olsen
Ronny Simon Vassvik
Linn Carina Utsi

seksjonsleder for miljø, landbruk og eiendom
Sivilingeniør
sekretær
Økonomisjef

Merknad i møte:
Møteformalia:
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Elin Eide (AP), Johan Petter Røssvoll (SP), Jarl Stian Johansson (H).

Orienteringer/informasjon:

 Kommuneoverlege Frode Berg orienterte om status Covid-19 i Rana kommune

Saksliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennere
Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer

Saksnr.
PS 1/21

Tittel
Referatsaker

RS 1/21

Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2021

2021/251

RS 2/21

Inntekter fra salg av kommunal eiendom - skille mellom
drift og investeringer
Endring betalingssatser, betaling for hjemmetjenester
for de med inntekt under 2 G
Orientering om lukking av ESAs klagesak mot Rana
kommune
Budsjett 2021 - Stortingets budsjettvedtak

2020/12400

2020/12400

PS 4/21

Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan
2021-2024
Debatthefte KS spør 2021 - innspill fra Rana kommune

PS 5/21

Etablering av KF byggdrift

2020/10096

PS 6/21

2020/5387

PS 9/21

Søknad om tilskuddsmidler til kulturbygg - Gruben
allaktivitetshus. Flerbruksarena/samfunnshus med
tilpasninger for kultur
Søknad om tilskudd til kulturbygg - Gruben
allaktivitetshus. Scenerom/blackbox
Regionalt bosettingsarbeid av flyktninger og god
integrering for EØS- innvandrere
Trafikksikkerhetsplanen 2020-2023

PS 10/21

Drift av Krisesenter Rana

2014/835

PS 11/21

Kommuneplan 2017-2027 - implementering av
bærekraftsmål
Vurdering av søknader til nasjonalt tilskudd for å
inkludere barn og unge 2021
Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør
skade
Regional plan for klima i Nordland - høringsuttalelse

2016/3028

RS 3/21
RS 4/21
PS 2/21
PS 3/21

PS 7/21
PS 8/21

PS 12/21
PS 13/21
PS 14/21

Lukket Arkiv-saksnr

2020/12400
2021/505
2020/12400

2015/1099

2020/5388
2021/291
2020/422

2020/535
2014/781
2021/19

PS 15/21

2020/11738

PS 16/21

Høringsforslag - lokal forskrift for tilskudd til fysisk
aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i
nærmiljøet. Retningslinjer for kommunal forskuttering
av spillemidler mv.
Støtte til arrangement - rusomsorg julaften

PS 17/21

Leieforhold ved Rockens hus

2020/12722

DS = Delegert sak
RS = Referat sak
PS = Politisk sak
FO = Forespørsler/spørsmål

2020/12929

PS 1/21 Referatsaker
Formannskapets behandling av sak 1/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling
Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 2/21 Budsjett 2021 - Stortingets budsjettvedtak
Formannskapets behandling av sak 2/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Følgende endringer i budsjett 2021, som følge av Stortingets budsjettvedtak vedtas:

Budsjettendringer – Driftsregnskapet - tall i hele 1000

Tekst

Vedtatt budsjett

Endring

Saldert budsjett

Inntekter
Vedtak statsbudsjettet –

-696 000

-24 000

-719 200

300

-720 000

økt rammetilskudd
Redusert skatteinngang

-718 900

Utgifter
Bevilgning kompensasjon
koronautgifter

0

21 400

21 400

0

1000

1000

Bevilgning kontrolltiltak
Smittevern

Kapitaltilskudd private bhg

96 898

600

97 498

Reverser egenandelstak
utsatte grupper – Nav kommune

49 376

-250

49 126

Avsetning dispensasjonsfond

54 962

950

55 912

SUM utgifter

201 236

SUM inntekter

-1 415 200

Netto endring

-1 213 964

23 700

224 936

-23 700

- 1 438 900
0

-1 23 964

Rådmannen gis fullmakt til å fordele bevilgningen til kompensasjon for ekstrautgifter,
inntektsbortfall og tilsyn med smittevern på sektor-/avdelingsnivå.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 13-0.
PS 3/21 Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2021-2024
Formannskapets behandling av sak 3/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Saken tas til orientering. Toalettforhold Fisktjønna sak 159/20. Rådmannen bes om å legge
fram sak for politisk behandling: i kommunestyret 11.05.2021
Behandling
Hilde Lillerødvann (SP) la frem forslag:
Toalettforhold Fisktjønna sak 159/20. Rådmannen bes om å legge fram sak for politisk
behandling: i kommunestyret 11.05.2021
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 13-0.

Forslaget fra Hilde Lillerødvann ble enstemmig vedtatt (13-0)

PS 4/21 Debatthefte KS spør 2021 - innspill fra Rana kommune
Formannskapets behandling av sak 4/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Rana kommunes svar på spørsmål fra KS som fremgår av saksfremlegget vedtas med
følgende endringer:
 Punkt 2: følgende setning strykes i avsnitt to: «Bemanningsnorm er et eksempel på
tiltak som kan oppleves som begrensende i omstillingsarbeidet»
 Pkt 4 . Kulepunkt tre: Som er svake eller trenger særlig stimulering strykes -erstattes
med elever som har behov for det
Behandling
Hilde Lillerødvann (SP) la frem forslag:
Forslag til endring i sak 4/21 Debatthefte KS spør
Punkt 2: følgende setning strykes i avsnitt to: «Bemanningsnorm er et eksempel på tiltak
som kan oppleves som begrensende i omstillingsarbeidet»

Elin Eide (AP) la frem forslag:
Sak 4/21Endringsforslag pkt 4 . Kulepunkt tre
Som er svake eller trenger særlig stimulering strykes -erstattes med elever som har behov
for det

Votering:
Det ble votert over innstillingen med endringene foreslått av Hilde Lillerødvann (SP) og Elin
Eide (AP). Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 5/21 Etablering av KF byggdrift
Formannskapets behandling av sak 5/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Kommunestyret vedtar oppdragsbrevet for 2021 til Rana Byggdrift KF og ber foretaket
rapportere tilbake til kommunestyret i tråd med bestillingene i oppdragsbrevet.
Kommunestyret viser videre til brev fra KF Byggdrift som tilsvar til rådmannens forslag til
oppdragsbrev.
Kommunestyret har vedtatt mål og vedtekter og økonomiske rammer for KF Byggdrift.
Kommunestyret legger til grunn at de forhold som omtales i brevet blir operasjonalisert
gjennom en dialog og tjenesteavtaler mellom Rådmannen og KF Byggdrift.
Behandling
Geir Waage (AP) la frem forslag til nytt tilleggspunkt til innstillinga:
Kommunestyret viser videre til brev fra KF Byggdrift som tilsvar til rådmannens forslag til
oppdragsbrev.
Kommunestyret har vedtatt mål og vedtekter og økonomiske rammer for KF Byggdrift.
Kommunestyret legger til grunn at de forhold som omtales i brevet blir operasjonalisert
gjennom en dialog og tjenesteavtaler mellom Rådmannen og KF Byggdrift.

Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble så votert over forslaget fremmet av Geir Waage (AP). Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 6/21 Søknad om tilskuddsmidler til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus.
Flerbruksarena/samfunnshus med tilpasninger for kultur
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 9/2021 i møte den 26.01.2021:
Vedtak
-Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets bestemmelser i
tilknytning til Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

-Rana kommune godkjenner GIL eiendoms søknad på tilskuddsmidler til flerbruksarena/samfunnshus
med tilpasninger for kultur i Gruben allaktivitetshus.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).
Formannskapets behandling av sak 6/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. -Rana
kommune godkjenner GIL eiendoms søknad på tilskuddsmidler til
flerbruksarena/samfunnshus med tilpasninger for kultur i Gruben allaktivitetshus.
Behandling
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0)
PS 7/21 Søknad om tilskudd til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus. Scenerom/blackbox
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 8/2021 i møte den 26.01.2021:
Vedtak
-Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets bestemmelser i
tilknytning til Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.
-Rana kommune godkjenner GIL eiendoms søknad på tilskuddsmidler til scenerom/blackbox i Gruben
allaktivitetshus.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).
Formannskapets behandling av sak 7/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg. -Rana
kommune godkjenner GIL eiendoms søknad på tilskuddsmidler til scenerom/blackbox i
Gruben allaktivitetshus.

Behandling
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 8/21 Regionalt bosettingsarbeid av flyktninger og god integrering for EØSinnvandrere
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 3/2021 i møte den 26.01.2021:
Vedtak
1.Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna og Hattfjelldal kommune inngår felles samarbeidsprosjekt om regional
bosetting av flyktninger og integrering av EØS- innvandrere – målet er 5000 nye innbyggere i
regionen gjennom prosjektet
2.Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en samarbeidsavtale mellom kommunene og
en felles profilering og kommunikasjonsstrategi for regionen for å få bosatt flyktninger og være
attraktiv for arbeidsinnvandrere.
3.Arbeidsgruppen rapporterer underveis til rådmannsutvalget i IHR.
4.Medio juni-august legges det fram forslag for kommunestyrene i deltakerkommunene om en
endelig samarbeidsavtale om bosetting i regionen, det inngås partnerskapsavtaler med relevante
samarbeidspartnere både i privat og offentlig sektor.
5.Målene i bosettingsarbeidet funderes i regionvekstavtalen med Nordland Fylkeskommune.
6.Samarbeidsavtalen trer i kraft i full bredde når flere enn en kommune blir anmodet om å bosette
flyktninger.

Behandling
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra FRP (10-1).
Formannskapets behandling av sak 8/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
1.Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna og Hattfjelldal kommune inngår felles samarbeidsprosjekt om
regional bosetting av flyktninger og integrering av EØS- innvandrere – målet er 5000 nye
innbyggere i regionen gjennom prosjektet
2.Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en samarbeidsavtale mellom
kommunene og en felles profilering og kommunikasjonsstrategi for regionen for å få bosatt
flyktninger og være attraktiv for arbeidsinnvandrere.

3.Arbeidsgruppen rapporterer underveis til rådmannsutvalget i IHR.
4.Medio juni-august legges det fram forslag for kommunestyrene i deltakerkommunene om
en endelig samarbeidsavtale om bosetting i regionen, det inngås partnerskapsavtaler med
relevante samarbeidspartnere både i privat og offentlig sektor.
5.Målene i bosettingsarbeidet funderes i regionvekstavtalen med Nordland Fylkeskommune.
6.Samarbeidsavtalen trer i kraft i full bredde når flere enn en kommune blir anmodet om å
bosette flyktninger
Rana Kommune oppfordrer Indre Helgeland Regionråd til kontakt med Helgelandstinget for
invitere dem inn i samarbeidsprosjekt «Regionalt Bosettingsarbeid av flyktninger og god
integrering for EØS innvandrere.»
Behandling
Hilde Lillerødvann (SP) la frem forslag:
Tilleggsforslag til sak 8/21:
Nytt punkt: Rana Kommune oppfordrer Indre Helgeland Regionråd til kontakt med
Helgelandstinget for invitere dem inn i samarbeidsprosjekt «Regionalt Bosettingsarbeid av
flyktninger og god integrering for EØS innvandrere.»

Votering:
Det ble votert over innstilingen fra utvalg for oppvekst og kultur. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble votert over tilleggsforslaget fra Hilde Lillerødvann (SP). Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 9/21 Trafikksikkerhetsplanen 2020-2023
Formannskapets behandling av sak 9/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Trafikksikkerhetsplanen for Rana kommune 2020-2023 vedtas.

I Punkt 5.1 tilføyes et nytt kulepunkt:
E12 – Mellom sørenden av Umskard- tunnelen og Riksgrensen må det etableres en planfri
kryssing (ved Glunkabekken) for fotgjengere og motorisert ferdsel.
Behandling
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem tilleggsforslag:
I Punkt 5.1 tilføyes et nytt kulepunkt:
E12 – Mellom sørenden av Umskard- tunnelen og Riksgrensen må det etableres en planfri
kryssing (ved Glunkabekken) for fotgjengere og motorisert ferdsel.
sak 9/21:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).
Tilleggsforslaget fra Johan Petter Røssvoll (SP) ble enstemmig vedtatt (13-0).
PS 10/21 Drift av Krisesenter Rana
Formannskapets behandling av sak 10/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Tidligere Tjærahågen bofellesskap 13 og deler av 11 utbedres, tilpasses og omdisponeres til
nye krisesenterlokaler innen den rammen kommunestyret har vedtatt
Kostnaden for ombyggingen av Tjærahågen bofelleskap finansieres ved salg av dagens
lokaler, momskompensasjon og ved bruk av lånemidler.
Behandling
Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 11/21 Kommuneplan 2017-2027 - implementering av bærekraftsmål
Formannskapets behandling av sak 11/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Saken tas til orientering
Behandling

Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 12/21 Vurdering av søknader til nasjonalt tilskudd for å inkludere barn og
unge 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 2/2021 i møte den 26.01.2021:
Vedtak
Rana kommunes rangerte søknader legges inn i Bufdirs søkerportal.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt(11-0).
Formannskapets behandling av sak 12/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Rana kommunes rangerte søknader legges inn i Bufdirs søkerportal.
Behandling
Det ble votert over innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur. Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 13/21 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 3/2021 i møte den 28.01.2021:
Vedtak
Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19.juni 2009
nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18, bokstav a og b vedtas lokal
forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade, Rana kommune.
Følgende skuddpremiesatser skal gjelde:
rødrev kr. 500,mink kr. 250.mårhund kr. 500.-

Behandling
Tilleggsforslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP):
Dagens ordning med skuddpremie på ravn og kråke videreføres.

Endringsforslag fra repr Petr Skjolden Fagereng (Rødt):
Skuddpremie på rødrev fjernes

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 11-0
Tilleggsforslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP) falt med 7 stemmer (AP, H, Rødt)) mot 4 stemmer
(SP, INP)
Endringsforslag fra repr Petr Skjolden Fagereng (Rødt) falt med 10 stemmer mot 1 stemme (Rødt)

Formannskapets behandling av sak 13/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19.juni
2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18, bokstav a og b
vedtas lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade, Rana kommune.
Følgende skuddpremiesatser skal gjelde:
rødrev kr. 500,mink kr. 250.mårhund kr. 500.Behandling
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem tilleggsforslag:
Sak 13/20 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Tilleggsforslag: Dagens ordning med skuddpremie på ravn og kråke videreføres

Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).
Tilleggsforslaget fra Johan Petter Røssvoll (SP) falt med 4 (Sp, FrP) stemmer

PS 14/21 Regional plan for klima i Nordland - høringsuttalelse
Formannskapets behandling av sak 14/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak

Formannskapet vedtar saksframlegget som høringsuttalelse til regional plan for klima og
miljø i Nordland.
Behandling
Innstillingen ble vedtatt med 12 mot 1 (FrP) stemme.

PS 15/21 Høringsforslag - lokal forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet,
naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet. Retningslinjer for
kommunal forskuttering av spillemidler mv.
Formannskapets behandling av sak 15/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Forslag til ny lokal forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk
tilrettelegging i nærmiljøet for Rana kommune sendes ut på høring.
Behandling
Geir Waage la inn forslag om at punkt 2 strykes.
Votering:
Det ble votert over punkt 1 i innstillingen. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble votert over forslaget fra Geir Waage om at punkt 2 strykes. Enstemmig vedtatt (130).

PS 16/21 Støtte til arrangement - rusomsorg julaften
Formannskapets behandling av sak 16/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Søknaden innvilges med kr 10 000.- Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.
Behandling
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Søknaden innvilges med kr 10 000.- Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.

Votering:
Forslaget fremmet av Geir Waage (AP) ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 17/21 Leieforhold ved Rockens hus
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 10/2021 i møte den 26.01.2021:
Vedtak
Utvalget for oppvekst og kultur ber Kommunestyret og Formannskapet om at Rockens Hus får drive
frem til 30. juni 2021, slik at de som bruker huset i dag får rimelig tid til å finne nye lokaler.

Behandling
Utvalgets leder Nils Notler(AP) fremmet forslag om å sette opp dette som ekstra sak i møtet, og la
fram fellesforslag.
John Erik Andersen(SV) ble vedtatt inhabil i saken grunnet hans rolle som tidligere styrerepresentant
og leder i Rockens hus.
Votering
Fellesforslaget fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (10-0)

Formannskapets behandling av sak 17/2021 i møte den 02.02.2021:
Vedtak
Formannskapet ber Kommunestyret om at Rockens Hus får drive frem til 30. juni 2021, slik
at de som bruker huset i dag får rimelig tid til å finne nye lokaler.
Behandling
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

