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Gruppeleder
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Medlem
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H
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H
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V
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Allan Rognan
Medlem
Hilde Birgitte Rønningsen
Medlem

Representerer
SP
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lars Yngve Frøysa
Hilde Birgitte Rønningsen
Anne Kari L. Snefjellå
Allan Rognan

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Hege Nygård
Jan Erik Furunes
Lillian Nærem
Ann Jorid Virik
Frode Berg

Representerer
AP
SP

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør stab
Kommunaldirektør tekniske tjenester
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør helse og sosial
Kommuneoverlege

Reidar Rausandaksel
Ørjan Skår Nordheim
Hanne Alvsing
Connie Olsen
Hilde Sofie Hansen
Anniken Nordland

Controller
Konstituert kommuneadvokat
Leder bydrift
Kommunikasjonssjef
Miljøvernsjef
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Elin Eide (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Maria Rausandaksel (SV).
Oversendelsesforslag:
Formannskapet ber om sak vedrørende bygd hytte på Rundmoen gnr. 58 bnr. 2 tas opp til
politisk behandling
Behandling:
Allan Johansen (FrP) la frem et oversendelsesforslag for FrP og SP:
Formannskapet ber om sak vedrørende bygd hytte på Rundmoen gnr. 58 bnr. 2 tas opp til
politisk behandling.
Votering:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).
Orienteringer/informasjon:


Ordfører Geir Waage orienterte om krisearbeidet i forbindelse med flommen 21.
september

Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Elin Eide (AP):
I forrige kommunestyremøte diskuterte vi åpningstiden til barnehagene i kommunen vår.
Barnehagetilbudet er viktig for både barna og for foreldrene.
Det er viktig for næringsliv og verdiskaping.
Det er viktig for samfunnet. Det er viktig for folk.
Folk taper inntekt.
Næringslivet taper produksjonstid og dermed penger på at foreldre ikke kan jobbe full tid.
Et samlet kommunestyre var enig om at vi må tilbake til normale åpningstider – selvsagt med
smittevernregler på plass.

Det går greit i kommunene rundt oss. Etter hva jeg forstår går det også stort sett greit i de
private barnehagene i vår egen kommune å holde vanlige åpningstider. Jeg har noen
spørsmål.
Hvordan er bemanningen i Rana sammenlignet med andre kommuner i kostragruppe 13?
Hvordan er sykefraværet i Rana – er det spesielt høyt i barnehagene i Rana sammenlignet med
sammenlignbare kommuner?
Hva er årsaken til at de kommunale barnehagene i Rana ikke klarer å ha full åpningstid?

Kommunaldirektør Lillian Nærem svarte på spørsmålet.

Saksliste
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og saksliste
Habilitet/Permisjon
Valg av protokollgodkjennere
Spørsmål
Orienteringer

UtvalgsSaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

S 70/20

Referatsaker

RS 7/20

Mo i Rana Havn KFs regnskap pr. 1 halvår 2020

2014/2624

Politiske saker
PS 71/20

Forespørsel om endring av vedtektene §3 i
Helgeland Kraft Vannkraft AS

2014/194

PS 72/20

Avtaleverk Rana kommune - Gruben allaktivitetshus - husleieavtalen

2020/9882

PS 73/20

Etablering av KF byggdrift

2020/10096

PS 74/20

Planstrategi 2020-2023 - Innhenting av
synspunkter

2020/10067

PS 75/20

Gjenoppbygging av Svartisdalveien og
Brennstadmoen

2020/9838

PS 76/20

Moheia bad - driftsutfordringer

2020/10084

PS 77/20

Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana

2017/2277

PS 78/20

Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som
gjør skade

2014/781

PS 79/20

Høring av nye forskrifter for fiske etter laks,
sjøørret og sjørøye i sjø og vassdrag

2020/9931

PS 80/20

Fastsetting av valgdag for stortings- og
sametingsvalget 2021

2020/9764

PS 81/20

Kommunalt næringsfond COVID-19 – Avslag runde
1

2020/6583

PS 82/20

Omstilling og videreutvikling av turistanlegg på
Krokstrand

2020/6583

PS 83/20

Park 22 - Smeltedigel og destinasjon for utvikling
av kreativ næring, kultur og opplevelser

2020/6583

PS 84/20

Tilrettelegging for gårdsturisme og unike
overnattingstilbud på Straumen Gård

2020/6583

PS 70/20 Referatsaker
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RS 7/20 Mo i Rana Havn KFs regnskap
Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering.

PS 71/20 Forespørsel om endring av vedtektene §3 i Helgeland Kraft
Vannkraft AS
Rådmannens innstilling
På generalforsamling i Helgeland Kraft AS gir Rana kommune sin tilslutning til at Helgeland
Kraft Vannkraft AS kan overta operatørskapet for vindkraftanlegg på Øyfjellet i Vefsn
kommune.
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Vedtak:
På generalforsamling i Helgeland Kraft AS gir Rana kommune sin tilslutning til at Helgeland
Kraft Vannkraft AS kan overta operatørskapet for vindkraftanlegg på Øyfjellet i Vefsn
kommune.
Behandling:
Hilde Lillerødvann (SP) la frem fellesforslag for SP, R, V og FrP:

Rana kommune gir ikke tilslutning til at Helgeland Kraft Vannkraft AS kan overta
operatørskapet for vindkraft anlegg på Øyfjellet i Vefsn kommune.
Rana kommune ber Helgeland kraft utrede en endring i formålsbestemmelsen § 3 i
datterselskapet Helgeland Vannkraft AS med tanke på bygge, drive og eie fornybar
kraftproduksjon og virksomhet i naturlig tilknytning til dette, samt delta i andre selskap med
tilknytning til slik virksomhet.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget fra SP, V, R og FrP. Rådmannens
innstilling ble vedtatt med 7 (AP, H, SV, MDG) mot 6 (SP, FrP, V og R) stemmer.

PS 72/20 Avtaleverk Rana kommune - Gruben all-aktivitetshus husleieavtalen
1

Rådmannens innstilling
1. Rana kommune vedtar avtaleutkast 1 og inngår husleieavtale med GIL Drift AS.

--- slutt på innstilling ---
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Avtaleverk Rana kommune - Gruben all-aktivitetshus – husleieavtalen
Vedtak:
Saken utsettes og settes opp til behandling i et ekstra formannskapsmøte 29.09.2020.
Behandling:
Leif Sagen fra GIL kom og orienterte om status og framdrift Gruben Allaktivitetshus.
Ordfører Geir Waage (Ap) la frem utsettelsesforslag:
Saken utsettes og settes opp til behandling i et ekstra formannskapsmøte 29.09.2020.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 73/20 Etablering av KF byggdrift
Rådmannens innstilling
Avdeling byggdrift inklusiv renhold videreføres i kommunal regi som i dag.
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Etablering av KF byggdrift
Vedtak:
Rådmannen bes iverksette KF bygg i Rana kommune, foretaket skal bestå av dagens byggdrift
og reinhold.
Kommunestyret skal være generalforsamling og må godkjenne salg av bygg. Ansattes lønns-,
pensjons- og arbeidsvilkår skal ligge fast og ikke forringes. Organiseringen skal evalueres etter
3 år.
Foretaket skal være operativt fra og med 01.01.2021.
Formålet med selskapet er å redusere antall kvm kommunen eier og leier og øke kommunes
FDVU knyttet til kommunale bygg.
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem forslag:
Rådmannen bes iverksette KF bygg i Rana kommune, foretaket skal bestå av dagens byggdrift
og reinhold.
Kommunestyret skal være generalforsamling og må godkjenne salg av bygg. Ansattes lønns-,
pensjons- og arbeidsvilkår skal ligge fast og ikke forringes. Organiseringen skal evalueres etter
3 år.
Foretaket skal være operativt fra og med 01.01.2021.
Formålet med selskapet er å redusere antall kvm kommunen eier og leier og øke kommunes
FDVU knyttet til kommunale bygg.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fremmet av Jarl Stian Johansson (H).
Forslaget fremmet av Jarl Stian Johansson (H) ble vedtatt med 9 (AP, SV, MDG, H, FrP og V)
mot 4 (SP og R) stemmer.
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Planstrategi 2020-2023 - Innhenting av synspunkt
Vedtak:

Utkast av Planstrategi 2020-2023 Rana kommune, datert 10. september 2020 sendes til statlige
og regionale organer og nabokommuner for innhenting av synspunkt. Frist for å komme med
innspill settes til 16. oktober 2020.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 75/20 Gjenoppbygging av Svartisdalveien og Brennstadmoen
Rådmannens innstilling
1. Erosjonssikring i Svartisdalveien og gjenoppbygging av de kommunale veiene
Svartisdalveien og Brennstadmoen gjennomføres.
2. Det settes av en økonomisk ramme til prosjektene på 8,5 mill. kr (inkl. mva).
Kommunens andel av dette utgjør 7,65 mill. kr.
3. Kommunens egenandel finansieres med omdisponering av 5 mill. kr i overføring fra drift
til investering, momskompensasjon 1,7 mill. kr og bruk av lånemidler 0,95 mill. kr.
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Gjenoppbygging av Svartisdalveien og Brennstadmoen
Vedtak:
1. Erosjonssikring i Svartisdalveien og gjenoppbygging av de kommunale veiene
Svartisdalveien og Brennstadmoen gjennomføres.
2. Det settes av en økonomisk ramme til prosjektene på 8,5 mill. kr (inkl. mva).
Kommunens andel av dette utgjør 7,65 mill. kr.
3. Kommunens egenandel finansieres med omdisponering av 5 mill. kr i overføring fra drift
til investering, momskompensasjon 1,7 mill. kr og bruk av lånemidler 0,95 mill. kr.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 76/20 Moheia bad - driftsutfordringer
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar saken til orientering og eventuelle utbedringer ved Moheia bad tas inn i
forbindelse med økonomiplanarbeidet.
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Moheia bad – driftsutfordringer
Vedtak:
1) Kommunestyret tar saken til orientering og eventuelle utbedringer ved Moheia bad tas
inn i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
2)
-

Rana svømmeklubb tildeles 2 baner gratis treningstid kl. 16:00-21:00 tirsdag, onsdag og
torsdag.
Rana svømmeklubb gis gratis tid til svømmeskole på søndager etter ordinær åpningstid
kl. 18:00-21:00.
Ordningen gjennomføres som et forsøk for aktivitetsåret 2021.

Behandling:
Elin Eide (AP) la frem forslag:
Punkt 1 som i innstillingen.
Nytt punkt 2:
- Rana svømmeklubb tildeles 2 baner gratis treningstid kl. 16:00-21:00 tirsdag, onsdag og
torsdag.
- Rana svømmeklubb gis gratis tid til svømmeskole på søndager etter ordinær åpningstid
kl. 18:00-21:00.
- Ordningen gjennomføres som et forsøk for aktivitetsåret 2021.
Votering:
Det ble votert over innstillingen til rådmannen. Enstemmig vedtatt (13-0).
Det ble så votert over forslaget fremmet av Elin Eide (AP). Forsalget ble enstemmig vedtatt
(13-0).

PS 77/20 Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana
Rådmannens innstilling
Ny Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana kommune datert 21.08.2018 vedtas med hjemmel i
Brann- og eksplosjonsvernlovens (lov 14. juni 2002 nr. 20) § 28. Forskriften gjøres gjeldende fra
den 01.01.2021.
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Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana
Vedtak:
Ny Forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana kommune datert 21.08.2018 vedtas med
hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernlovens (lov 14. juni 2002 nr. 20) § 28. Forskriften gjøres
gjeldende fra den 01.01.2021.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 78/20 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020
- sak 62/20
Vedtak:
1. Rana kommune fastsetter skuddpremie på: Rødrev kr 500, mink kr 250, mårhund kr 500
2. Forslag til lokal forskrift sendes på høring med fire ukers høringsfrist.
3. Sendes på høring: Skuddpremie for ravn og kråke videreføres som i dagens ordning

Behandling:
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP):
Nytt pkt. 3. Sendes på høring: Skuddpremie for ravn og kråke videreføres som i dagens ordning
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP) ble vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme (Rødt)
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Vedtak:
 Rana kommune fastsetter skuddpremie på: Rødrev kr 500, mink kr 250, mårhund kr 500




Forslag til lokal forskrift sendes på høring med fire ukers høringsfrist.
Sendes på høring: Skuddpremie for ravn og kråke videreføres som i dagens ordning

Behandling:
Line Ellingsen (R) fremmet rådmannens innstilling:
 Rana kommune fastsetter skuddpremie på: Rødrev kr 500, mink kr 250, mårhund kr 500
 Forslag til lokal forskrift sendes på høring med fire ukers høringsfrist.
Votering:
Det ble votert punktvis over innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs.
Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt (13-0)
Punkt 3 ble vedtatt med 11 (AP, H, SV, H, FrP, SP) mot 2 (R og V) stemmer.

PS 79/20 Høring av nye forskrifter for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i
sjø og vassdrag
Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020
- sak 63/20
Vedtak:
Rana kommune støtter de faglige vurderingene som er gjort i arbeidet med å utarbeide nye
forskrifter for fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag.
Rana kommune forutsetter at det omfattende arbeidet som pågår i Ranavassdraget med
reetablering av fiskebestand, kultivering, utsetting og overvåking vil munne ut i dispensasjon
fra forskriften og en gradvis åpning av vassdraget for fiske.
Rana kommune mener det er viktig for rekrutteringen til sportsfiske av fiske med stang fra land
videreføres som i dag.
Det er en familiehobby som kan rekruttere nye sportsfiskere. Reguleringen må ikke få en slik
karakter at allmennheten kan føle seg ekskludert fra å fiske i sjø fra land. Det beste oppsyn
både når det gjelder ulovlig fiske, miljøhensyn og forurensing m.m er kanskje den som går med
fiskestanga i strandsonen
Behandling:
Forslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP):
Tillegg nytt avsnitt:
Rana kommune mener det er viktig for rekrutteringen til sportsfiske av fiske med stang fra land
videreføres som i dag.
Det er en familiehobby som kan rekruttere nye sportsfiskere. Reguleringen må ikke få en slik
karakter at allmennheten kan føle seg ekskludert fra å fiske i sjø fra land. Det beste oppsyn både

når det gjelder ulovlig fiske, miljøhensyn og forurensing m.m er kanskje den som går med
fiskestanga i strandsonen
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (10-0)
Forslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP) ble også enstemmig vedtatt (10-0)
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Vedtak:
Rana kommune støtter de faglige vurderingene som er gjort i arbeidet med å utarbeide nye
forskrifter for fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag.
Rana kommune forutsetter at det omfattende arbeidet som pågår i Ranavassdraget med
reetablering av fiskebestand, kultivering, utsetting og overvåking vil munne ut i dispensasjon
fra forskriften og en gradvis åpning av vassdraget for fiske.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 80/20 Fastsetting av valgdag for stortings- og sametingsvalget 2021
Rådmannens innstilling
Rana kommune avholder Stortings- og sametingsvalget 2021, mandag 13. september.
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Vedtak:
Rana kommune avholder Stortings- og sametingsvalget 2021, mandag 13. september.
Votering:
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 81/20 Kommunalt næringsfond COVID-19 – Avslag runde 1
Rådmannens innstilling
Søknader fra Daesign AS, Mye i media AS og Stiftelsen Helgeland museum avd. Rana
avslås da søknadene ikke tilfredsstiller krav til midlertidig forskrift om tilskudd til
kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.
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Kommunalt næringsfond COVID-19 – Avslag runde 1
Vedtak:
Søknader fra Daesign AS, Mye i media AS og Stiftelsen Helgeland museum avd. Rana
avslås da søknadene ikke tilfredsstiller krav til midlertidig forskrift om tilskudd til
kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.
Votering:
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 82/20 Omstilling og videreutvikling av turistanlegg på Krokstrand
Rådmannens innstilling
Søknaden om støtte på kr. 175 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader
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Omstilling og videreutvikling av turistanlegg på Krokstrand
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 175 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader
Votering:
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt (12-0) (AP, SV, H, MDG, SP, R og V)

PS 83/20 Park 22 - Smeltedigel og destinasjon for utvikling av kreativ næring,
kultur og opplevelser
Rådmannens innstilling
Søknaden om støtte på kr. 520 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 42 prosent av oppgitte prosjektkostnader
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Park 22 - Smeltedigel og destinasjon for utvikling av kreativ næring, kultur og opplevelser
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 520 000.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 42 prosent av oppgitte prosjektkostnader
Votering:
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt (12-0) (AP, SV, H, MDG, SP, R og V)

PS 84/20 Tilrettelegging for gårdsturisme og unike overnattingstilbud på
Straumen Gård
Rådmannens innstilling
Søknaden om støtte på kr. 231 600.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader.
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Tilrettelegging for gårdsturisme og unike overnattingstilbud på Straumen Gård
Vedtak:
Søknaden om støtte på kr. 231 600.- innvilges. Beløpet tas fra ekstraordinært
kommunalt næringsfond COVID-19.
Beløpet utgjør 50 prosent av oppgitte prosjektkostnader.
Votering:
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt (13-0).

