Møteprotokoll

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Teams møte - Internett

Dato:

16.03.2021

Tidspunkt:

10:00 -14:00

Til stede:
Navn
Geir Waage
Anita Sollie
Lars Yngve Frøysa
Jarl Stian Johansson
Hilde Birgitte Rønningsen
Maria S Rausandaksel
Olav Nyjordet
Johan Petter Røssvoll
Hilde Lillerødvann
Allan Rognan
Mats Hansen
Allan Johansen
Line Ellingsen

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Varamedlem
Gruppeleder
Gruppeleder
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder
Medlem
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppeleder

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Anniken Elisabeth Nordland
Robert Pettersen
Jan Erik Furunes
Lillian Nærem
Hege Kristin Johansen Nygård
Ann Jorid Bostad Virik
Linn Carina Utsi
Ørjan Nordheim Skår
Frode Berg

Parti Varamedlem for
AP
H
AP
Elin Dalseng Eide
H
SV
SV
MDG
SP
SP
SP
V
FRP
R

Stilling
sekretær
rådmann
kommunaldirektør tekniske tjenester
kommunaldirektør oppvekst og kultur
kommunaldirektør, stab
kommunaldirektør helse og omsorg
Økonomisjef
Kommuneadvokat
Kommuneoverlege

Veronica Olsen
Connie Slettan Olsen

sekretær
kommunikasjonssjef

Møteformalia:
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Lars Frøysa (AP), Johan Petter Røssvoll (SP), Line Ellingsen (R)
Gerd Jakobsen (AP) møtte som vara i sak 20/21 for Hilde Rønningsen (SV) som var inhabil i
saken.
Orienteringer:
• Koronasituasjonen i Rana kommune v/kommuneoverlege Frode Berg
• Regnskap 2020 v/ rådmann Robert Pettersen
Lars Frøysa AP la frem oversendelsesforslag:
Oversendelsesforslag fra Formannskapet til Kommunestyret
Det vise til orientering om Ipad – fornying av leasingavtale i utvalget for oppvekst og kultur
den 9. mars
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber om: Evalueringen av Ipad i grunnskolen i Rana, samt en vurdering av
alternativer til Ipad, blir lagt fram for politisk behandling så snart den er klar.
2. inngåelse av ny leasing-avtale utsettes i påvente av politisk behandling av evalueringen.
Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).
Lukking av møte:
PS 22/21 Klage på vedtak om avslag på redusert foreldrebetaling Det ble vedtatt å lukke møtet under behandlingen av denne saken, jfr kommuneloven § 11,
punkt 5, 1.ledd samt Offentleglova § 13, jf Fvl § 13, 1. ledd. Enstemmig vedtatt (13-0).
PS 23/21 Kjøp av aksjer i Helgeland invest AS
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b)
under behandlingen av denne saken.

Saksliste
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PS 18/21 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -Rana kommune
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 12/2021 i møte den 09.03.2021:
Vedtak
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2020 er tatt til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med
en plan for kartlegging av, og tiltak for å avbøte, faglige og psykososiale skadevirkninger hos
barn og unge under pandemien.
Rådmannen iverksetter tiltak umiddelbart for å sørge for at bemanningsnormen i
ungdomsskolen overholdes.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0)
Stig Bjarne Haugen (SP) la fram oversendelses forslag som ble delt opp i to punkter:
1. Rådmannen iverksetter tiltak umiddelbart for å sørge for at bemanningsnormen i
ungdomsskolen overholdes.
2. Ressurser til dette bes tilført skolesektoren.
Votering:
1. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt (11-0).
2. Punkt 2 falt med 4 stemmer(Rødt, FRP, Stig Bjarne Haugen og Rainer Hultgren) mot 7
stemmer(4-7).
Peter Eide Walseth(AP) la fram oversendelses forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med
en plan for kartlegging av, og tiltak for å avbøte, faglige og psykososiale skadevirkninger hos
barn og unge under pandemien.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt(11-0)
Formannskapets behandling av sak 18/2021 i møte den 16.03.2021:
Vedtak

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2020 er tatt til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret på egnet måte med
en plan for kartlegging av, og tiltak for å avbøte, faglige og psykososiale skadevirkninger hos
barn og unge under pandemien.
Rådmannen iverksetter tiltak umiddelbart for å sørge for at bemanningsnormen i
ungdomsskolen overholdes.
Behandling
Line Ellingsen (R) la frem tilleggsforslag fra R, V og SP:

Kommunestyret ber om evaluering av nye Rana ungdomsskole
• Hvordan fungerer undervisningslokalene
• Har skolene det undervisningsmateriellet de trenger
• Bruken av lærebøker kontra nettbasert undervisningsmateriale
• Mulighet til differensiert undervisning
• Løsning med to lokasjoner
• Uteforhold
• Mulighet til samtaler, VFL og foreldresamarbeid
• Mulighet for kollegasamarbeid og fagsamarbeid
• Trafikale forhold
• Organisering av undervisning

Hilde Lillerødvann (SP) la frem fellesforslag for SP, V, Rødt og FrP:

1. Ressurser for å sørge for at bemanningsnormen i ungdomsskolen overholdes bes tilført
skolesektoren.

Votering:

Det ble votert over innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur. enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble så votert over tilleggsforslaget fremmet av Hilde Lillerødvann falt med 6 (SP, R, FrP,
V) mot 7 (AP, H, MG og SV) stemmer.
Det ble votert over tillegssforslaget freemmet av Line Ellingsen (R). Forslaget falt med 6 (SP,
R, FrP, V) mot 7 (AP, H, MG og SV) stemmer.

PS 19/21 Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a
Formannskapets behandling av sak 19/2021 i møte den 16.03.2021:
Vedtak
Fritak på eiendommer som foreligger i vedlegg etter eskl. § 7 vedtas.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 20/21 Vekstmobilisering i Rana kommune
Formannskapets behandling av sak 20/2021 i møte den 16.03.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret ser behovet for å styrke administrativ kapasitet i kommunen for å møte
vekstutfordringene som et resultat av bl.a. ny battericellefabrikk og ny flyplass.
2.I første fase er det kartlagt behov for å styrke den administrative kapasiteten slik:
-Sektor for tekniske tjenester 1,7 mill. kr.
-Sektor for oppvekst og kultur samt kommunikasjonsavdelingen 2,3 mill. kr.
-Stab og støttetjenester samt øvrige kommunale kjernetjenester 1,2 mill. kr.
-Rana Utvikling 4,0 mill. kr.
3.Kommunestyret har intensjon om oppstart av Brennåsen boligfelt inneværende år.
4.Kommunale investering og driftsutfordringer med finansiering beskrevet i punkt to og tre
følges opp i egne saker til kommunestyret og via ordinær budsjettprosess i 2021.

5.Rana utvikling tilføres 4 mill. kroner innenfor enerettsavtalen for å følge opp
vekstscenarioet. Tilskuddet finansieres via kommunens næringsfond. Det betyr et samlet
kommunalt tilskudd til RU på 10 mill. kroner for 2021.
6.Rana utvikling rapporterer til kommunestyret to ganger årlig i tråd med enerettsavtalen på
disponering av tildelte midler. Enerettsavtalen evalueres i løpet av 2021 jf. k. sak 138/19.
7.Det avsettes inntil 250 000 kroner til samfunnsanalyse i regi av Nordland fylkeskommune
forutsatt at prosjektet fullfinansieres av fylkeskommunen og eventuelt av private.
Finansieres av disposisjonsfondet.
8.Rådmannen rapporterer til kommunestyret hvordan tiltakene blir faset inn og fulgt opp.
9. Kommunestyret viser til Rana Utviklings forslag til finansiering av prosjektet
Vekstmobililsering og har som intensjon å bidra med 10 millioner kroner for at det skisserte
prosjektet på 38 millioner blir realisert.
10. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide dette i årets rullering av
økonomiplanen. Dette forutsetter at staten, fylkeskommunen og industri og næringsliv
bidrar med sin andel av tiltakspakken.
11.Når samfunnsanalysen foreligger ber kommunestyret om at det framlegges en revidering
av Vekstmobilisering i Rana kommune. Dette legges fram som en del av rulleringen av
økonomiplanen i desember og settes opp som tema på årets budsjettkonferanse.
Behandling
Hilde Rønningsen erklrærte seg inhabil i saken og deltok ikke under behandlingen av
denne: Ber om å være inhabil i sak PS 20/21, Vekstmobilisering i Rana komune. Jeg er ansatt i FREYR
som er mye av driveren for at saken kommer på bordet, i tillegg er jeg styreleder i Besity som jobber
med tilknyttede prosjekter.

Formannskapet erklærte henne derfor inhabil jf. forvaltningsloven § 6 e).
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Forslag til nye tilleggspunkter til innstillingen:

9. Kommunestyret viser til Rana Utviklings forslag til finansiering av prosjektet
Vekstmobililsering og har som intensjon å bidra med 10 millioner kroner for at det skisserte
prosjektet på 38 millioner blir realisert.
10. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide dette i årets rullering av
økonomiplanen. Dette forutsetter at staten, fylkeskommunen og industri og næringsliv
bidrar med sin andel av tiltakspakken.
11.Når samfunnsanalysen foreligger ber kommunestyret om at det framlegges en revidering
av Vekstmobilisering i Rana kommune. Dette legges fram som en del av rulleringen av
økonomiplanen i desember og settes opp som tema på årets budsjettkonferanse.
Line Ellingsen (Rødt) la frem tilleggsforslag:
Formannskapet ber rådmannen danne en styringsgruppe bestående av gruppelederne for å
sikre politisk forankring, samt lage en plan for innbyggerinvolvering i utforming av det nye
Rana.
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble votert over tilleggsforslaget fra Geir Waage (AP). Forslaget ble enstemmig vedtatt
(13-0)
Det ble så votert over tilleggsforslaget fremmet av Line Ellingsen (R). Forslaget falt med 6
(SP, R, FrP og V) mot 7 (AP, H, MDG, SV) stemmer,

PS 21/21 Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Formannskapets behandling av sak 21/2021 i møte den 16.03.2021:
Vedtak
1.Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre søknader knyttet til kompensasjonsordning for
lokale virksomheter i henhold til Stortingets budsjettvedtak 23.2.2021 etter innstilling fra
rådmannen.
2.Rana utvikling får ansvar for sakshandling og iverksetting av den nye tilskuddsordningen
innenfor rammen som er gitt i tilskuddsbrevet fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet.

3.Rana Utvikling bes vurdere hvordan innspillene fra Virke og NHO kan tas inn i lokal
utlysning som kriterier for støtte.
4.Søknadsfrist settes til 12 april kl.12.00. Søknad om tilskudd behandles av formannskapet i
møte 4 mai 2021.
Behandling
Votering:
Rådmannes innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 22/21 Klage på vedtak om avslag på redusert foreldrebetaling
PS 23/21 Kjøp av aksjer i Helgeland invest AS

