Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Teamsmøte - Internett

Dato:

23.03.2021

Tidspunkt:

09:00 -16:15

Til stede:
Navn
Geir Waage
Are Nakling
Lars Yngve Frøysa
Gerd Helene Jakobsen
Jan Erik Arnøy
Carina Hoff-Johansen
Nils Notler
Peter Eide Walseth
Jimmy Alexander Losvik
Lars Egil Sætermo
Siv Bente Westvik
Hilde Birgitte Rønningsen
Maria S Rausandaksel
Olav Nyjordet
Joachim Hjartøy
Gaute Ove Larsen
Christine Schybaj Antonsen
Jarl Stian Johansson
Hans Eivind Myrnes
Johan Petter Røssvoll
Hilde Lillerødvann
Karl Hans Rønning
Lena Katrin Aas
Allan Rognan
Anne Kari L. Snefjellå

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

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
MDG
H
H
H
H
H
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Varamedlem for
Elin Dalseng Eide

Tone Pedersen

Anita Sollie

Eldbjørg Synnøve Fagerjord
Vegar Redal Alterås
Knut Bjarne Derås
Terje Røli
Stig Bjarne Haugen
Line Ellingsen
Alf Helge Straumfors
Lena Mari F. Myrheim
Allan Johansen
Nina Veronica Mikkelborg
Mats Hansen
Johnny Ronesen

Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Gruppeleder
Varamedlem
Gruppeleder
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder

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

SP
SP
SP
SP
SP
R
R
R
FRP
FRP
V
INP

Anne Blyseth

Maja Eline Røssvoll

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

Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent med 36 mot 1 stemme (Stig Bjarne Haugen SP).
Protokollgodkjennere: Lars Frøysa (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Christine S. Antonsen (H).

Permisjoner:

 Vegar Alterås (SP) ble innvilget permisjon mellom kl 09.00 - 11 .00 og deltok ikke under
behandlingen av sakene 22/21 og 23/21.

 Maria Rausandaksel (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 12:30 og deltok under behandlingen
av følgende saker: 22/21 og 23/21.

 Lena Katrin Aas ble innvilget permisjon fra kl. 15:30 og deltok ikke under behandlingen av
følgende saker: 31/21, 32/21 og 33/21

 Johnny Ronesen (INP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:45 og deltok under behandlingen av
til og med sak PS 26/21.

Habilitet:

 Hilde Rønningsen erklærte seg inhabil i sak 25/21 «Vekstmobilisering i Rana kommune» .
grunnet at hun er ansatt i FREYR og styreleder i Besity. Kommunestyret voterte over
habiliteten og hun ble enstemmig vedtatt (37-0) erklært inhabil til å behandle saken.

 Gaute O. Larsen ønsket sin habilitet vurdert til sak 25/21 da han har kjøpt aksjer i Freyr AS.
Han ble vurdert inhabil av kommunestyret med 35 mot 2 (Allan Rognen (SP) og Allan
Johansen (FrP) stemmer.

 Rådmann Robert Pettersen erklærte seg inhabil i sak PS 30/21 og deltok ikke under
behandlingen av denne saken.

Vara som deltok i møte:

 Hans Helge Hansen (SP) deltok i møtet fra kl. 09 – 11 som vara for Vegar Alterås (SP) og
deltok i behandlingen av sakene PS 22/21 og PS 23/21.

 Svenn Henriksen (SV) deltok under behandlingen av sak PS 25/21.
 Steinar Jørgensen (H) deltok under behandlingen av sak PS 25/21.
 Ingrid L. Kildal (SV) deltok i møtet fra kl. 12:30 som vara for Maria Rausandaksel (SV) og
deltok i behandlingen fra og med sak 24/21.

 Leif Egil Amundsen (SP) deltok i møtet fra kl. 15:30 som vara for Lena K. Aas (SP) og deltok fra
og med behandlingen av sak PS 31/21.

Lukking av møte:
PS 32/21 Fritak fra politiske verv – Tone Pedersen
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 (37-0).
PS 33/21 Kjøp av aksjer i Helgeland invest AS
Kommunestyret vedtok enstemmig å lukke møtet kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b)
under behandlingen av denne saken.

Orienteringer/informasjon:

 Koronasituasjonen i Rana v/kommuneoverlege Frode Berg
 Regnskap 2020 v/ rådmann Robert Pettersen

 Nasjonalparkkommune etter de nye kriteriene v/ Bjørn Åge Jenssen fra Norges
Nasjonalparkkommuner

 Reisemålsutvikling på Nord-Helgeland v/ prosjektleder for reisemålsutviklingen Cecilie
Nordvik

Saksliste
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Gatenavn i Rana - Interpellasjon til kommunestyrets
møte 23.mars 2021.
Spørsmål fra representant Lars Frøysa (AP) reguleringsplanen for Løkberg og reguleringsplan for
Beltlia
Spørsmål til ordfører om avhending av Alteren skole til
UL Daggry.
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PS 22/21 Referatsaker
Kommunestyrets behandling av sak 22/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Referatsaken ble tatt til orientering,
Behandling

PS 23/21 Oversendelsesforslag fra formannskapet til kommunestyret: om
Ipad
Kommunestyrets behandling av sak 23/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
1. Avtalen om Ipad forlenges i tråd med opsjonen i avtalen
2. Rådmannen bes om å anskaffe hensiktsmessige tastatur til Ipadene
3. Rådmannen bes om å gjennomføre et pilotprosjekt med PC på 10 trinn i
grunnskolen i Rana
4. I god tid før avtalen utløper gjennomføres en grundig evaluering. Fylkeskommunen tas
med i evalueringen med hensyn til overgang til videregående skole. Alle elever, ansatte i
skolen, foresatte og fagforeninger tas med i dette arbeidet. Det skal evalueres hvilke verktøy
som skal tas i bruk, inkludert på hvilket trinn. Dette må ses i lys av læreplanen. Evalueringen
legges frem til politisk behandling før ny avtale inngås.
5. Neste avtale må inkludere nødvendig og egnet tilleggsutstyr som f.eks. tastatur og
hodetelefoner.
6. Pilotprosjektet evalueres etter ett år.
Behandling
Kommunaldirektør Lillian Nærem orienterte om saken.
Geir Waage (AP) la inn forslag:

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.
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem tilleggsforslag til ordførers forslag:
4. I god tid før avtalen utløper gjennomføres en grundig evaluering. Fylkeskommunen tas
med i evalueringen med hensyn til overgang til videregående skole. Alle elever, ansatte i
skolen, foresatte og fagforeninger tas med i dette arbeidet. Det skal evalueres hvilke verktøy
som skal tas i bruk, inkludert på hvilket trinn. Dette må ses i lys av læreplanen. Evalueringen
legges frem til politisk behandling før ny avtale inngås.
5. Neste avtale må inkludere nødvendig og egnet tilleggsutstyr som f.eks. tastatur og
hodetelefoner.
6. Pilotprosjektet evalueres etter ett år.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble satt opp mot fortslaget fremmet av Geir Waage (AP).
Forslaget fra Geir Waage(AP) ble enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble så votert over tilleggsforslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen (SP). Forslaget ble
enstemmig vedtatt (36-0). Alf Helge Straumfors (R) var ikke til stede under voteringen.

PS 24/21 Oversendelsesforslag fra utvalg for miljø, plan og ressurs til kommunestyret snøskuterkort
Kommunestyrets behandling av sak 24/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Sak 24/21.Budsjett 2021 Økonomiplan 2021 - 2024. side 2 pkt. 16. Gebyr for bruk av
kommunalt løypenett for snøskutere.
Ny tekst:
Bruk av kommunens snøskuterløypenett, drift og vedlikehold har Rana Kommune
Outsourcet til til Rana snøskuterforening. Rana snøskuterforening priser selv løypekortene i

kommunens løypenett, og melder det inn til Rana kommune slik at det kan legges ut på
kommunens hjemmeside.
Behandling
Jan Erik Arnøy (AP) la frem forslag:
Sak 24/21.Budsjett 2021 Økonomiplan 2021 - 2024. side 2 pkt. 16. Gebyr for bruk av
kommunalt løypenett for snøskutere.
Forslag til ny tekst: Bruk av kommunens snøskuterløypenett, drift og vedlikehold har Rana
Kommune Outsourcet til til Rana snøskuterforening. Rana snøskuterforening priser selv
løypekortene i kommunens løypenett, og melder det inn til Rana kommune slik at det kan
legges ut på kommunens hjemmeside.
Votering:
Forslaget fremmet av Jan Erik Arnøy (AP) ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 25/21 Vekstmobilisering i Rana kommune
Kommunestyrets behandling av sak 25/2021 i møte den 23.03.2021:
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.
Kommunestyret i Rana har i sak 25/21 behandlet sak om vekstmobilisering i Rana
Kommune.
Med de fremtidige investeringer i ny industri, flyplass og farledsutbedring med dypvannskai,
så er det påkrevet at KVU E6 fase 2 kommer på plass og gis prioritet i Regional
Transportplan. KVU må ha som utgangspunkt at Mo i Rana skal utvikles til et moderne
samferdsels knutepunkt for transport fra sjø, vei, jernbane og luftfart.
Kommunestyret i Rana anmoder således Nordland Fylkeskommune om å gi dette høyeste
prioritet i ny RTP.
Behandling
Hilde Rønningsen erklærte seg inhabil i saken grunnet at hun er ansatt i FREYR og styreleder i Besity.
Kommunestyret voterte over habiliteten og hun ble enstemmig vedtatt (37-0) erklært inhabil til å
behandle saken.

Gaute O. Larsen ønsket sin habilitet vurdert til sak 25/21 da han har kjøpt aksjer i Freyr AS. Han ble
vurdert inhabil av kommunestyret med 35 mot 2 (Allan Rognen (SP) og Allan Johansen (FrP))
stemmer.

Hilde Rønningsen (SV) og Gaute O. Larsen (H) deltok ikke i behandlingen av saken.

Johan Petter Røssvoll (SP) la frem tilleggsforslag:
1. Kommunestyret i Rana har i sak 25/21 behandlet sak om vekstmobilisering i Rana
Kommune.
Med de fremtidige investeringer i ny industri, flyplass og farledsutbedring med dypvannskai,
så er det påkrevet at KVU E6 fase 2 kommer på plass og gis prioritet i Regional
Transportplan. KVU må ha som utgangspunkt at Mo i Rana skal utvikles til et moderne
samferdsels knutepunkt for transport fra sjø, vei, jernbane og luftfart.
Kommunestyret i Rana anmoder således Nordland Fylkeskommune om å gi dette høyeste
prioritet i ny RTP.
.
Line Ellingsen (R) la frem fellesforslag for FrP, SP, INP, V og R:
Kommunestyret 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 innstillingen fra formannskapet. Enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble votert over forslaget fra SP. Enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble så votert over forslaget fremmet av Line Ellingsen (R). Forslaget falt med 18 (R, V,
FrP, INR, V) mot 19 (AP, H, SV og MDG) stemmer.
PS 26/21 Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Kommunestyrets behandling av sak 26/2021 i møte den 23.03.2021:
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.
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 27/21 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -Rana kommune
Kommunestyrets behandling av sak 27/2021 i møte den 23.03.2021:
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 la frem tilleggsforslag fra R, V, INP, FrP og SP:
Kommunestyret ber om evaluering av nye Rana ungdomsskole og der både elever, foreldre,
lærere og ledere i skolen får uttale seg.
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem tilleggsforslag:
Ressurser for å sørge for at bemanningsnormen i ungdomsskolen overholdes
tilføres skolesektoren.
Votering:

Det ble votert over innstillingen fra formannskapet. Enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble votert over forslaget fra Stig Bjarne Haugen (SP). Forslaget falt med 18 (SP. R, FrP og
V) mot 19 (AP, SV, H og MDG) stemmer.
Det ble votert over forslaget fra Line Ellingsen (R). Forslaget falt med 18 (SP. R, FrP og V) mot
19 (AP, SV, H og MDG) stemmer.

PS 28/21 Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a
Kommunestyrets behandling av sak 28/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Fritak på eiendommer som foreligger i vedlegg etter eskl. § 7 vedtas.
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 29/21 Fjernvarmetilknytning - hvordan kan man tilknytte flere bygg
fjernvarme der det er mulig
Kommunestyrets behandling av sak 29/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Innholdet og omfanget av tilknytningsplikten til fjernvarmenettet skal vurderes på nytt når
rullering av kommunedelplan for Mo og omegn starter.
Frem til da brukes dagens bestemmelse om fjernvarmetilknytning og vedtatte retningslinjer
slik som forutsatt.
Høringsforslag om endring av energiforsyningskravet i TEK17 skal legges frem for politisk
behandling.
Behandling
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 30/21 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - hytte ved Langtjønna
58/2

Kommunestyrets behandling av sak 30/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Saken utsettes for befaring.
Behandling
Rådmann Robert Pettersen erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke under behandlingen
av denne.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 31/21 Permisjon fra politiske verv - Elin D. Eide
Kommunestyrets behandling av sak 31/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Elin D. Eide (AP) innvilges permisjon fra sine politiske verv i Rana kommune så lenge hun har
stillingen fylkesråd for utdanning og kompetanse.
 Lars Frøysa (AP) er første vara til formannskapet for partigruppen AP/H/SV/MPG og
vil gå inn som fast medlem av formannskapet.
 Vara for Geir Waage i partssammensatt utvalg vil bli Lars Frøysa (AP). Gerd Jakobsen
velges som nytt settemedlem til 2 vara.
 Fast medlem av Rådet for stiftelsen for Nordland nasjonalparksenter: Her vil Jarl Stian
Johansson (H) gå inn som fast medlem. Lars Frøysa velges som settemedlem for vara.
 Olav Nyjordet (MDG) vil bli fast representant til Polarsirkelen friluftsråd. Lars Frøysa
velges som settemedlem for vara.
 Lars Frøysa (AP) blir 1. vara for Geir Waage til Kommunens sentralforbunds
representanter til fylkesmøtet. Gerd Jakobsen velges som settemedlem for 2. vara.

Behandling
Lars Frøysa la frem tilleggsforslag:
 Lars Frøysa (AP) er første vara til formannskapet for partigruppen AP/H/SV/MPG og
vil gå inn som fast medlem av formannskapet.
 Vara for Geir Waage i partssammensatt utvalg vil bli Lars Frøysa (AP). Gerd Jakobsen
velges som nytt settemedlem til 2 vara.
 Fast medlem av Rådet for stiftelsen for Nordland nasjonalparksenter: Her vil Jarl Stian
Johansson (H) gå inn som fast medlem. Lars Frøysa velges som settemedlem for vara.
 Olav Nyjordet (MDG) vil bli fast representant til Polarsirkelen friluftsråd. Lars Frøysa
velges som settemedlem for vara.
 Lars Frøysa (AP) blir 1. vara for Geir Waage til Kommunens sentralforbunds
representanter til fylkesmøtet. Gerd Jakobsen velges som settemedlem for 2. vara.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).
Tilleggsforslaget fremmet av Lars Frøysa (AP) ble vedtatt med 33 (AP, H, SV,
MDG, SP, V, FrP) mot 4 stemmer (Rødt og Nina Mikkelborg (FrP).
PS 32/21 Fritak fra politiske verv - Tone Pedersen
Kommunestyrets behandling av sak 32/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
Tone Pedersen (AP) innvilges fritak fra sine politiske verv i Rana kommune.
Følgende representanter velges til følgende verv:

 Fast medlem av utvalg for miljø, plan og ressurs: Veronika Bråten. Olav Nyjordet ny siste
vara

 Fast medlem av oppnevningsutvalg for meglere til konfliktrådet: Carina Hoff-Johansen
 Vara for Hans Myrnes i Foreningen Norges nasjonalparkkommuner: Ina Trælnes
 Vara for Jan Erik Arnøy til landsmøtet for Utmarkskommunenes sammenslutning:
Veronika Bråten

 Personlig vara for Thomas Langseth til styret i Storforshei samfunnshus: Carina HoffJohansen

 6. vara for avtale AP, H, SV og MDG til formannskapet: Camilla S. Juvik

Behandling
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 (37-0).

Lars Frøysa la frem forslag:
Følgende representanter velges til følgende verv:

 Fast medlem av utvalg for miljø, plan og ressurs: Veronika Bråten. Olav Nyjordet ny siste
vara

 Fast medlem av oppnevningsutvalg for meglere til konfliktrådet: Carina Hoff-Johansen
 Vara for Hans Myrnes i Foreningen Norges nasjonalparkkommuner: Ina Trælnes
 Vara for Jan Erik Arnøy til landsmøtet for Utmarkskommunenes sammenslutning:
Veronika Bråten

 Personlig vara for Thomas Langseth til styret i Storforshei samfunnshus: Carina HoffJohansen

 6. vara for avtale AP, H, SV og MDG til formannskapet: Camilla S. Juvik
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble votert over forslaget fra Lars Frøysa (AP). Enstemmig vedtatt (37-0).

PS 33/21 Kjøp av aksjer i Helgeland invest AS
Kommunestyrets behandling av sak 33/2021 i møte den 23.03.2021:
Vedtak
1.Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram et endelig utkast til avtale med Nordland
fylkeskommune om kjøp av fylkeskommunens 2 500 000 aksjer i Helgeland Invest AS for kr
11,25 per aksje.
2.Et eventuelt kjøp finansieres over ubundet investeringsfond. (disponering av
ekstraordinært utbytte fra Helgeland kraft på 21.5 mill kr, samt 6.6 mill kr)

3.Endelig avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

FO 5/21 Gatenavn i Rana - Interpellasjon til kommunestyrets møte 23.mars
2021.
Kommunestyrets behandling av sak 5/2021 i møte den 23.03.2021:
Behandling
Kommunestyret vedtok enstemmig (37-0):
Kommunestyret ber om en sak som tar sikte på å få oppkalt en plass; park, torg eller gate
etter Hanna Kvanmo. Videre at det gjøres en vurdering av å reise en byste av Hanna Kvanmo
på dette stedet.

FO 6/21 Spørsmål fra representant Lars Frøysa (AP) - reguleringsplanen for
Løkberg og reguleringsplan for Beltlia
Kommunestyrets behandling av sak 6/2021 i møte den 23.03.2021:
Behandling
Rådmann Robert Pettersen svarte på spørsmålet fra Lars Frøysa:

Løkberg
Kommunestyret gjorde den 1.9.2020 følgende vedtak: «Viser til fylkesmannens
tilleggsopplysninger av 17.08.2020 angående kartlegging av naturtyper.
Saken utsettes til vurdering av lokalitetskvaliteter er fullført og funn registrert i
Naturdatabasen. Tiltakshaver bes før planen fremmes igjen å gjøre en vurdering etter Nibio`s
kartlegging.»
Vi mottok NIBIOs naturkartlegging og Nygaards kommentarer i en epost den 2. mars. 11.
mars mottok vi Nygaards bekreftelse på at det ikke vil komme noen annen vurdering fra
forslagsstiller enn disse kommentarene i eposten. Nygaards kommentarer vil bli lagt inn i
saksframlegget sammen med administrasjonens vurdering av konklusjonen fra

kartleggingen, før saken sendes til ny behandling i MPR-utvalget. Siden dette er ny
informasjon og nytt beslutningsgrunnlag som ikke var med da utvalget ga sin innstilling til
kommunestyret, vurderer vi det slik at saken skal via MPR-utvalget til kommunestyret. Vi tar
sikte på å få saken i førstkommende MPR-møte som er 29. april og etterfølgende
kommunestyremøte som er 11. mai.

Beltlia
Vi har ingen informasjon om når vi kan forvente endelig oversendelse av komplett
planforslag for Beltlia fra tiltakshaver, og kan dermed heller ikke si noe om fremdrift eller når
vi kan få lagt denne frem for politisk behandling. Siste oversendelse (9. februar) av
plandokumenter har fremdeles feil og mangler, og inneholder fremdeles noen elementer og
løsninger som VA-avdelingen ikke kan akseptere og som gjør at det ikke vil være mulig å
overta anlegget for kommunal drift i ettertid. Punktene med hva som må rettes opp er
oversendt forslagsstiller 22. februar, og vi regner med de jobber med å få rettet manglene.
Tilleggsuttalelse fra VA-avdelingen ble mottatt her og ettersendt til forslagsstiller 3. mars.

FO 7/21 Spørsmål til ordfører om avhending av Alteren skole til UL Daggry.
Kommunestyrets behandling av sak 7/2021 i møte den 23.03.2021:
Behandling
Rådmann Robert Pettersen svarte:
Alteren
Vi har utarbeidet en mulighetsstudie med fire ulike alternativer for fremtidig utbygging av
teatersal og oversendt denne med våre vurderinger av alternativene til UL Daggry før
årsmøtet deres i begynnelsen av februar. Etter møtet mottok vi tilbakemelding fra dem om
hvilket alternativ de ønsker å gå videre med, og deres begrunnelse for dette. Nå arbeider vi
med å utarbeide plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, og for å få avklart om de
geotekniske vurderingene som ble gjort ved utarbeidelse av reguleringsplanen for Alternes 2
gir godt nok grunnlag for en områdevurdering av at arealet avsatt til utvidelse av
bygningsmassen for UL Daggry kan anses som bebyggbart. Med forbehold om uforutsette

hindringer eller nødvendig omprioritering av planprosesser, tar vi sikte på å få saken
behandlet i MPR-utvalget 27. mai for utlegging av planforslag til offentlig ettersyn.

FO 8/21 Skriftlig spørsmål fra representant Karl-Hans Rønning - Utenforskap
Kommunestyrets behandling av sak 8/2021 i møte den 23.03.2021:
Behandling
Ordfører Geir Waage (AP) svarte:
Også KS har i dokumentet «Utenforskap - et nasjonalt problem som må løses lokalt», satt
tema på dagsorden:
https://www.ks.no/contentassets/5ce373fd856544b9a4c0783f05756038/pp-frautenforskap-til-inkludering.pdf.pdf
Her vises bl.a. til at dette er et sammensatt fenomen der utenforskap kan oppstå på
forskjellige eller samtidige livsområder:
Å forebygge utenforskap er en av satsningsområdene i kommunens folkehelsearbeid. Dette
kommer fram i kommunens oversiktsdokument om folkehelse og er noe alle avdelingene i
kommunen skal arbeide med. At det har vært mindre struktur i folkehelsearbeidet de siste
15 mnd. har sine naturlige årsaker da vi har hatt andre folkehelseutfordringer som har tatt
mesteparten av tiden for de fleste av oss.

KRAV:
I henhold til folkehelseloven § 5 skal kommunene hvert 4. år utarbeide en oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer, som også identifiserer hvilke utfordringer som er
viktigst å ta tak i. Folkehelseloven sier videre at kommunen skal iverksette nødvendige og
tverrsektorielle tiltak for å møte folkehelseutfordringene, innen de oppgaver og med de
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, og
tjenesteyting.

OM OVERSIKTSDOKUMENTET:
Det nyeste oversiktsdokumentet i Rana kommune ble utarbeidet i 2019, og lagt til grunn for
arbeidet med Planstrategi 2020-2023.
Rana kommune har i dette dokumentet pekt ut 4 utfordringer som skal prioriteres i
kommende planperiode. Utfordring nr. 3 peker på utenforskap som en av kommunens
utfordringer som skal prioriteres:

1. Sosial ulikhet. Det er en systematisk sammenheng mellom sosioøkonomisk status
(utdanning, yrke og inntekt) og livskvalitet og levealder. For barn og unge har levekår og
livskvalitet sammenheng med foreldrenes sosiale og økonomiske status. Det tverrsektorielle
folkehelsearbeidet med å fremme gode oppvekst- og levekår, og lik tilgang på goder og
ressurser som skole, utdanning, arbeid, kulturtilbud og helse- og omsorgstjenester bidrar til
sosial bærekraftig utvikling. Mindre ulikhet er et av FNs bærekraftmål for å fremme en sosial
bærekraftig utvikling.
2. Frafall i videregående opplæring. Rana har et høyt frafall i videregående skole. Frafall
reduserer muligheter for videre utdanning og deltakelse i arbeidslivet, og øker risikoen for
uføretrygd, dårligere levekår og uhelse. Frafall i videregående skole varierer systematisk
etter foreldrenes utdanningsnivå og bidrar til å opprettholde sosiale ulikheter.
3. Psykiske problemer, ensomhet og utenforskap. Ungdata indikerer at Rana har en høyere
andel ungdommer som opplever psykiske problemer, ensomhet og mobbing.
Årsakssammenhengene er komplekse. En viktig del av grunnmuren i ungdoms liv er gode
relasjoner til foreldre, venner og skole. I dagens samfunn opplever også mange eldre
ensomhet. Gode møteplasser og muligheten for å drive med meningsfulle og sosiale
aktiviteter er en viktig kilde til god helse. Generelt er relasjoner, sosiale nettverk, deltakelse
og opplevd tilhørighet viktige kilder til helse og trivsel for alle aldersgrupper
4. Samarbeid på tvers. Folkehelseutfordringer og bærekraftmål representerer komplekse
samfunnsutfordringer som forutsetter samarbeid om oppgaveløsning. Bærekraftmål nr. 17
«Samarbeid for å nå målene» beskriver et potensial for innovasjon og samskaping som er
nødvendig for å lykkes med oppgaver og utfordringer som går på tvers av samfunnssektorer.
Samarbeid på tvers er fortsatt komplekst og krevende - og en vedvarende utfordring for
kommunene.

Utfordringen og kompleksiteten knyttet til utenforskap kan kobles til alle de 4 utfordringene.
Kommunen har ikke en egen plan som belyser arbeid med problematikken utenforskap.
Følgende strategier i kommuneplanen har som formål å møte utfordringene:
- Attraktive kulturtilbud og møteplasser for alle (i ordet «alle» ligger formålet om sosial
utjevning)
- Fokus på tidlig innsats og forebygging (med formål om å sikre gjennomføring i
videregående skole og redusere utenforskap)
- Reduksjon av sosial ulikhet
- God integrering, økt deltakelse og egeninnsats
Strategier og tiltak følges opp i sektorer/tjenester:
- Helsesøstertjeneste
- Barnehage, skole
- Kultur/fritidsavdeling
- Barnevern
- Ruskonsulent og SLT-koordinator
- Rustjenesten
- Etc.

EKSEMPLER (ikke utfyllende):
Oppvekst og kultur
Hele vår virksomhet er oppmerksomme på viktigheten av å inkludere alle i fellesskapet og
jobbe for å hindre utenforskap. Dette kommer til uttrykk i kommunens samfunnsdel,
folkehelsearbeidet, diverse handlingsplaner, programmer og ikke minst i det daglige arbeidet
ute i enhetene.
Ny barnevernlov, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og
Fagfornyelsen i grunnskolen er under innføring og det er dermed naturlig å snakke om en
oppvekstreform med større krav til tverrfaglig samarbeid, noe oppvekst og kultur ønsker å
møte gjennom prosjektet «Tidlig inn Rana».
«Tidlig inn Rana» er et prosjekt der forebygging og tidlig innsats settes i system gjennom BTImodellen (bedre tverrfaglig innsats). En klar hensikt med prosjektet er blant annet å

motvirke utenforskap og bidra til at alle barn og unge som vokser opp i Rana skal ha
muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.
Konkret betyr dette at det iverksettes 5 delprosjekter i oppvekst og kultur:
1. Etablere en kunnskapsbank – sørge for at vi jobber kunnskapsbasert
2. Etablere en tiltakstrapp
• Avklarer ansvar og oppgavefordeling
• Avklare bruk av verktøy og metoder
3. Etablere innsatsteam ung som skal jobbe både forebyggende og akutt. Her vil SLTkoordinator, ruskonsulent og utekontakt inngå. På sikt ønsker vi å styrke dette teamet med
en spesialpedagog og en vernepleier/sosionom eller lignende.
4. Etablere tiltaksteam ung gjennom en videreutvikling av Foyer-konseptet
• Etablere Foyer barn
• Etablere Foyer familie
• Videreutvikle Foyer ungdom
5. Etablere kompetente og effektive saksbehandlerenheter for å sikre rask og god
saksbehandling, slik at vi unngår ventelister og fristbrudd.

NAV:
NAV sin kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag er å bidra til å hindre utstøting fra
arbeidslivet og at flere kommer i arbeid.
NAV skal yte tjenester til arbeidsgivere som har behov for bistand til rekruttering og søke å
dekke arbeidslivets behov for etterspurt arbeidskraft også frem i tid. Inkluderingsdugnaden
står sentralt, og det samarbeides med mange bedrifter lokalt som tar imot kandidater for
utprøving og som har resultert i ordinært arbeid.
NAV Rana benytter de kommunale og statlige virkemidlene og ser disse i sammenheng med
sammenfallende mål på arbeids- og velferdsområdet.
NAV har ulike arbeidsrettede virkemidler som kan benyttes i arbeidet. Det er økt fokus
utdanningstiltak.
Sosialtjenesteloven er samfunnets sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke
ivaretas av andre ordninger. Denne inngår i NAV og kommunes samlede velferdsansvar.

I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven skal tjenestene medvirke til å forebygge og
redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Det er et
mål å hindre økning i antall uføretrygdede og spesielt hindre vekst i antall unge uføre. For
den yngste aldersgruppen som mottar varig ytelse, er det viktig å ha med at flere overlever
med alvorlige helseutfordringer.
For dem som i ung alder blir uføretrygdet, er det viktig at det er tilbud om aktivitet og sosialt
felleskap og forhindre ensomhet og utenforskap.
NAV og kommune har Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (=VTA- plasser), men disse dekker
nok ikke etterspørselen for dette tiltaket.
Noen av de prioriterte områdene som NAV har særlig fokus på er:
 Inkluderingsdugnaden
 Jobbspesialister herunder IPS i samarbeid med kommunens helsetjeneste og
Helgelandssykehuset
 Familiekoordinatorer (HOLF) i samarbeid med barnefamilier
 Ungdomsinnsatsen
 Tidlig og tett oppfølging for utsatte grupper med nedsatt arbeidsevne
 Nytt prosjekt skal etableres i samarbeid med ungdomsskolen
 Samarbeid med fylkeskommunen (utdanning, karrieresenteret)
 Kvalifiseringsordningen
 Satsing helse i arbeid
 Unge med svake kvalifikasjoner skal i større grad ha tilbud om opplæringstiltak
 Ny stilling i NAV Rana som opplæringskoordinator med ansvar også for Helgeland
 Barn og unges behov tas særlig hensyn til ved behov for økonomisk stønad

NAV samarbeider tett med mange bedrifter og øker stadig kunnskapen om arbeidsmarkedet.
NAV skal følge opp arbeidsledige og permitterte ved behov, og bidra til informasjon om de
muligheter som er i arbeidsmarkedet.
Det samarbeides med mange aktører for å sikre helhetlige tjenester og bidra til at flest mulig
får innpass i arbeidslivet og hindre at flere støtes ut av arbeidslivet.

