Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Fjernmøte via Teams - Rådhuset

Dato:

09.02.2021

Tidspunkt:

10:00 -17:30

Til stede:
Navn
Geir Waage
Elin Dalseng Eide
Lars Yngve Frøysa
Gerd Helene Jakobsen
Jan Erik Arnøy
Guro Nordlund
Nils Notler
Peter Eide Walseth
Jimmy Alexander Losvik
Camilla Søreng Juvik
Hilde Birgitte Rønningsen
Maria S Rausandaksel
Olav Nyjordet
Anita Sollie
Mari Præsteng
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
Eldbjørg Synnøve Fagerjord

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

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

Varamedlem for

Carina Hoff-Johansen

Tone Pedersen

Gaute Ove Larsen

Vegar Redal Alterås
Tommy Cantona Eldorsen
Hans Jørgen Røssvoll
Stig Bjarne Haugen
Line Ellingsen
Alf Helge Straumfors
Maja Eline Røssvoll
Allan Johansen
Nina Veronica Mikkelborg
Mats Hansen
Johnny Ronesen

Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Gruppeleder
Medlem
Gruppeleder
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Jan Erik Furunes
Lillian Nærem
Ann Jorid Bostad Virik
Hege Kristin Johansen Nygård
Gro Sæten
William Andreas Rise
Ørjan Nordheim Skår
Frode Berg
Hilde Sofie Hansen
Anniken Elisabeth Nordland
Veronica Olsen

SP
SP
SP
SP
R
R
R
FRP
FRP
V
INP

Anne Blyseth
Terje Røli

Stilling
rådmann
kommunaldirektør tekniske tjenester
kommunaldirektør oppvekst og kultur
kommunaldirektør helse og omsorg
kommunaldirektør, stab
samfunnsplanlegger
Sivilingeniør
Kommuneadvokat
Kommuneoverlege
seksjonsleder for miljø, landbruk og eiendom
sekretær
sekretær

Merknad i møte:
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Elin Eide (AP), Hilde Rønningsen (SV) og Johan Petter Røssvoll (SP).
Permisjoner:
 Allan Rognan (SP) hadde permisjon til kl. 15:00 og deltok ikke under behandlingen av
sakene 19/21, 20/21 og 21/21 og de skriftlige spørsmålene.
 Eldbjørg Fagerjord (SP) hadde permisjon til kl. 16:45 og deltok ikke under
behandlingen av sakene 19/21, 20/21 og 21/21 og de skriftlige spørsmålene.
Vara til stede:
 Leif Egil Amundsen (SP) var til stede fra kl. 15:00 og deltok ikke under behandlingen
av sakene 19/21, 20/21 og 21/21 og de skriftlige spørsmålene.

 Knut Bjarne Derås (SP) var til stede fra kl. 16:45 og deltok ikke under behandlingen av
sakene 19/21, 20/21 og 21/21 og de skriftlige spørsmålene.
Orienteringer/informasjon:
 Kommuneoverlege Frode Berg orienterte om koronasituasjonen i Rana
Temamøte kl. 14:00 – 17:00:
 Freyr AS v/ styreleder Torstein Sjøtvedt og konserndirektør for drift Tove Nilsen
Ljungquist
 Rana Utviklingsselskap v/ Ole Kolstad- Batterifabrikk – Neste steg – Det er nå jobben
virkelig begynner
 Tilrettelegging for vekst i Rana v/kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian
Nærem
 Boliger, næringsareal og trafikkutfordringer v/kommunaldirektør tekniske tjenester
Jan Erik Furunes
 Orientering fra industrien om luftkvaliteten og utslippssituasjonen v/
administrerende direktør Mo Industripark Arve Ulriksen
 Orientering om prosjekter på blokka på Mo Industripark v/ administrerende direktør
Mo Industripark Arve Ulriksen

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 7/21

Inntekter fra salg av kommunal eiendom - skille mellom
drift og investeringer
Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2021

2020/12400

Endring betalingssatser, betaling for hjemmetjenester
for de med inntekt under 2 G
Orientering om lukking av ESAs klagesak mot Rana
kommune
Avgjørelse i klagesak - Forskrift om snøskuterløyper i
Rana kommune- løype 1 fra Umbukta til riksgrensen
Sverige
Klage over Rana kommunestyre sitt vedtak i sak 14/18
er delvis tatt til følge
Revidert langtidsbudsjett 2022-2024 og alternativt
budsjett 2022-2024 for Mo i Rana havn KF
Budsjett 2021 - Stortingets budsjettvedtak

2020/12400

2020/12400

PS 5/21

Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan
2021-2024
Etablering av KF byggdrift

PS 6/21

Delegeringsreglement for Rana kommune

2020/12802

PS 7/21

Søknad om tilskuddsmidler til kulturbygg - Gruben
allaktivitetshus. Flerbruksarena/samfunnshus med
tilpasninger for kultur
Søknad om tilskudd til kulturbygg - Gruben
allaktivitetshus. Scenerom/blackbox
Debatthefte KS spør 2021 - innspill fra Rana kommune

2020/5387

Kommuneplan 2017-2027 - implementering av
bærekraftsmål
Regionalt bosettingsarbeid av flyktninger og god
integrering for EØS- innvandrere

2016/3028

RS 8/21
RS 9/21
RS 10/21
RS 11/21
RS 12/21
PS 2/21
PS 3/21
PS 4/21

PS 8/21
PS 9/21
PS 10/21
PS 11/21

Lukket Arkiv-saksnr

2021/251

2021/505
2014/4068
2014/4068
2014/2624
2020/12400

2020/10096

2020/5388
2015/1099

2021/291

PS 12/21

Vurdering av søknader til nasjonalt tilskudd for å
inkludere barn og unge 2021
Drift av Krisesenter Rana

2020/535

2020/11738

PS 17/21

Høringsforslag - lokal forskrift for tilskudd til fysisk
aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i
nærmiljøet. Retningslinjer for kommunal forskuttering
av spillemidler mv.
Sluttbehandling - endringer i forskrift om
rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune
Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør
skade
Trafikksikkerhetsplanen 2020-2023

PS 18/21

Regional plan for klima i Nordland - høringsuttalelse

2021/19

PS 19/21

Leieforhold ved Rockens hus

2020/12722

PS 20/21

2017/2388

FO 2/21

Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om
iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 33/18.
Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om
iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 70/17.
Interpellasjoner

FO 3/21

Skriftlig spørsmål fra representant Line Ellingsen (Rødt)

2021/707

FO 4/21

Skriftlig spørsmål til kommunestyret 09.02.2021 fra
representant Olav Nyjordet (MDG)

2021/707

PS 13/21
PS 14/21

PS 15/21
PS 16/21

PS 21/21

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

2014/835

2014/4068
2014/781
2020/422

2014/4263

PS 1/21 Referatsaker
Kommunestyrets behandling av sak 1/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling
Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 2/21 Revidert langtidsbudsjett 2022-2024 og alternativt budsjett 20222024 for Mo i Rana havn KF
Kommunestyrets behandling av sak 2/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Kommunestyret godkjenner havnas reviderte langtidsbudsjett for 2022-2024, samt
alternativt budsjett for 2022-2024.
Behandling
Innstillingen fra havnestyret ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 3/21 Budsjett 2021 - Stortingets budsjettvedtak
Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 09.02.2021:
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

-720 000

-719 200

300

-718 900

økt rammetilskudd
Redusert skatteinngang

Utgifter

Bevilgning kompensasjon
Koronautgifter

0

21 400

0

1000

21 400

Bevilgning kontrolltiltak
Smittevern
Kapitaltilskudd private bhg

96 898

600

1000
97 498

Reverser egenandelstak
utsatte grupper – Nav kommune

49 376

Avsetning dispensasjonsfond

54 962

-250

49 126

950

55 912

23 700

224 936

SUM utgifter

201 236

SUM inntekter

-1 415 200

23 700

Netto endring

-1 213 964

0

- 1 438 900

-1 23 964

Rådmannen gis fullmakt til å fordele bevilgningen til kompensasjon for ekstrautgifter,
inntektsbortfall og tilsyn med smittevern på sektor-/avdelingsnivå. Barn, unge, eldre og
sårbare grupper påvirket av korona prioriteres.
Behandling
Mats Hansen (V) la frem fellesforslag for V, SP, R, INP:
Tillegg til rådmannens fullmakt: Barn, unge, eldre og sårbare grupper påvirket av korona
prioriteres.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).
Fellesforslaget fra V, SP, R og INP ble enstemmig vedtatt (37-0).
PS 4/21 Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2021-2024
Kommunestyrets behandling av sak 4/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 5/21 Etablering av KF byggdrift
Kommunestyrets behandling av sak 5/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 6/21 Delegeringsreglement for Rana kommune
Kommunestyrets behandling av sak 6/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Delegeringsreglement for Rana kommune vedtas med følgende endringer og tillegg:
I punkt 1.1 gjøres følgende endringer:
Første avsnitt strykes og erstattes med følgende tekst:
«Dette dokumentet er utarbeidet høsten 2020, og er en revidering av Rana kommune sitt
tidligere delegeringsreglement som sist ble vedtatt 8. november 2016 i sak 78/16.»

Deretter inntas følgende avsnitt:
«Kommunestyrets myndighet er fastsatt i kommuneloven § 5-3:

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det
øverste organet i fylkeskommunen.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer
vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til
andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor
rammene av denne loven eller annen lov.
Kommunestyret kan ikke delegere bort deler av sin egen myndighet til andre folkevalgte
organer eller andre. Dette er blant annet når loven bruker betegnelsen kommunestyret
«selv» når kommunestyrets myndighet er angitt. Dette gjelder blant annet de saker som
har et klart overordnet styringsformål slik som økonomiplan og årsbudsjett.»
Henvisningen til gamle kommunelov 39 nr. 2 endres til § 5-14 i tredje siste avsnitt.
I siste avsnitt endres ordlyden fra «produksjonssjefer» til «kommunaldirektører».
I pkt. 1.2 gjøres følgende endringer:
I første avsnitt endres henvisning til gamle kommunelov § 6 med henvisning til ny
kommunelov
§ 5-3,
Ordene «eller delegeringsvedtak» tas ut av setningen da dette ikke lengre fremkommer av
ny
kommunelov.
I andre avsnitt endres følgende henvisninger fra gammel til ny kommunelov
- § 8 nr 3 erstattes med § 5-6 femte ledd
- § 9 nr. 5 erstattes med § 6-1 fjerde ledd
- § 10 erstattes med § 5-7
- § 23 erstattes med § 13-1

I tredje avsnitt endres følgende henvisninger fra gammel til ny kommunelov
- § 9 nr. 5 erstattes med § 6-1 fjerde ledd
- § 23 erstattes med § 13-1

I pkt. 1.3 gjøres følgende endring:
Det inntas følgende tekst som nytt andre til femte avsnitt:

«Videre er det en forutsetning at saksbehandler avklarer spørsmålet med rådmannen når
det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke.
Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om
hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører
og rådmannen ansvar for og plikt til å avklare dette.
Er folkevalgte organ som formannskapet og/eller kommunestyret i tvil om en sak er
prinsipiell, skal de stemme over det i særskilt votering.
At et mindretall ønsker kursomlegging vil ikke være avgjørende for at en sak er
prinsipiell, med mindre det er inntrådt nye omstendigheter som innebærer at det er en
nærliggende mulighet for å oppnå flertall for en politisk omlegging.
Et mindretall i de folkevalgte organene kan fremme en mindretallsanke (1/3 av
medlemmene i et folkevalgt organ), hvis disse mener at en sak har prinsipiell betydning.»
I gammelt andre avsnitt – nå sjette avsnitt endres henvisning fra gammel kommunelov § 23
nr.
4 til ny kommunelovs § 13-1 sjette ledd.
I pkt. 1.5 gjøres følgende endringer:
I andre avsnitt fjernes siste kulepunkt ettersom bestemmelsen er opphevet.
I pkt. 1.7 gjøres følgende endringer:
Henvisningen i tredje avsnitt endres fra gamle kommunelov § 77 til kommunelovens kap 23.
I pkt. 2.2 gjøres følgende endringer:
I første avsnitt inntas følgende tekst i siste setning:
«, trafikksikkerhetsutvalg, landbruksnemd og viltutvalg»
I andre avsnitt endres følgende henvisninger fra gammel til ny kommunelov:
- § 10 nr. 2 erstattes med § 5-7 andre ledd
- § 32 nr. 2 erstattes med § 11-3

Det settes inn følgende presisering i andre avsnitt andre setning:
«i kommunestyret».
Det settes inn følgende setning som ny siste setning i andre avsnitt:
«Et hovedutvalg kan bestille en sak til politisk behandling gjennom et oversendelsesforslag
til kommunestyret som tar stilling til forslaget.»
I pkt. 2.3.1 gjøres følgende endringer:

Henvisningen i første avsnitt til gammel kommunelov § 9 nr. 3 endres til ny kommunelov § 61.
I pkt. 2.4.1 gjøres følgende endringer:
Henvisningen i første kulepunkt til gammel kommunelov § 8 nr. 3 endres til ny kommunelov
§
14-3
I pkt. 2.4.2 gjøres følgende endringer:
Henvisningen i første kulepunkt endres fra gammel kommunelov § 8 nr. 3 til ny kommunelov
§
5-6.
Henvisningen i andre kulepunkt endres fra gammel kommunelov § 13 til ny kommunelov §
11-8.
I pkt. 2.5.1 gjøres følgende endringer:
Fire nye kulepunkter settes inn med følgende tekst:
• Barnevern
• Barne- og ungdomsavdelingen
• Vei og stedsnavn
 Flyktningetjenesten
I pkt. 2.5.2 gjøres følgende endringer:
Det settes inn nytt kulepunkt med følgende tekst:
«Utvalget kan gi forslag til høringssvar på alle saksområder som angår utvalget
ansvarsområde. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret, jf.
kommuneloven §5-3.»
I pkt. 2.6.1 gjøres følgende endringer:
Femte kulepunkt tas ut da dette er flyttet til pkt. 2.5.1.
Syvende kulepunkt tas ut og flyttes til pkt. 2.5.1
I pkt. 2.6.2 gjøres følgende endringer:
Det settes inn nytt kulepunkt med følgende tekst:
«Utvalget kan gi forslag til høringssvar på alle saksområder som angår utvalget
ansvarsområde. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret, jf.

kommuneloven §5-3.»
I pkt. 2.7.1 gjøres følgende endringer:
Andre kulepunkt tas ut grunnet opprettelse av KF Bygg.
I pkt. 2.7.2 gjøres følgende endringer:
Det settes inn nytt kulepunkt med følgende tekst:
Utvalget kan gi forslag til høringssvar på alle saksområder som angår utvalget
ansvarsområde. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret, jf.
kommuneloven §5-3.
I pkt. 2.7.3 gjøres følgende endringer:
Det settes inn følgende tekst i første setning i første avsnitt:
og innstillingsrett til utvalg for miljø, plan og ressurs
Nytt pkt. 2.7.4 settes inn
2.7.4 Viltutvalg
Viltutvalget har selvstendig innstillingsrett til utvalg for miljø, plan og ressurs i saker som
omhandler saksområdet. Utvalget skal ha 3 medlemmer med personlig vara og velges av
og blant medlemmene i utvalg for miljø, plan og resurs.
I pkt. 3.1 gjøres følgende endringer:
Henvisningen i andre avsnitt endres fra gammel kommunelov § 23 pkt. 1-4 til ny
kommunelov
§ 13-1.
I pkt. 3.2.2 gjøres følgende endringer:
Henvisningen i første avsnitt endres fra gammel kommunelov § 23 nr. 4 til ny kommunelov
§ 13-1 sjette ledd.
I pkt. 3.2.3 gjøres følgende endringer:
Henvisning til kommuneloven § 24 nr. 1 endres til ny kommunelov § 13-1.
Resten av avsnittet etter henvisningen fjernes og erstattes med sitat av lovteksten:
det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov
Behandling
Allan Rognan (SP) la frem forslag for SP:

Innstillingen vedtas med følgende (tilleggs)endringer:
a)
Pkt 1.6, tredje avsnitt – setningen: « Det delegerende organet har også rett til å instruere eller
overprøve det underliggende organet» erstattes med «Det delegerende organet har også rett til
å instruere generelt og i enkeltsaker eller overprøve det underliggende organet»
b)
Nytt avsnitt i pkt 1.6:
Faste utvalg som nevnt i pkt 2.2 kan kreve å få seg forelagt til behandling enkeltsaker
innenfor sitt saksfelt som ellers er underlagt underordnet organ til behandling etter delegert
myndighet

Gerd Jakobsen (AP) la frem forslag.
Flyktningetjenesten er lagt under oppvekst og kultur, og ikke helse og omsorg.
Delegeringsreglementet må oppdateres med denne endringen.
Votering:
Det ble votert punktvis:
Punkt 1.1 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 1.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 1.3 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 1.5 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 1.6, tredje avsnitt i innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Allan Rognan
(SP). Innstillingen ble vedtatt med 19 (AP SV, H, MDG) mot 18 (SP, V, FrP, INR, R) stemmer.

Punkt 1.6 i innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Allan Rognan om Nytt avsnitt i pkt 1.6:
Innstillingen ble vedtatt med med 19 (AP SV, H, MDG) mot 18 (SP, V, FrP, INR, R) stemmer.
Punkt 1.7 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.3.1 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.4.1 og 2.4.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble votert over punkt 2.5.1 – med et 4. kulepunkt Flyktningetjenesten. Enstemmig
vedtatt (37-0).
Punkt 2.5.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble votert over punkt 2.6.1, 5. og 6. kulepunkt tas ut og flyttes til punkt
2.5.1. Enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.6.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.7.1 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.7.2 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 2.7.3 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Nytt punkt 2.7.4 innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).
Punkt 3.1, 3.2.2 og 3.2.3 ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 7/21 Søknad om tilskuddsmidler til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus.
Flerbruksarena/samfunnshus med tilpasninger for kultur
Kommunestyrets behandling av sak 7/2021 i møte den 09.02.2021:
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 formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 8/21 Søknad om tilskudd til kulturbygg - Gruben allaktivitetshus.
Scenerom/blackbox
Kommunestyrets behandling av sak 8/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 9/21 Debatthefte KS spør 2021 - innspill fra Rana kommune
Kommunestyrets behandling av sak 9/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 10/21 Kommuneplan 2017-2027 - implementering av bærekraftsmål
Kommunestyrets behandling av sak 10/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Saken tas til orientering.
Behandling
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 11/21 Regionalt bosettingsarbeid av flyktninger og god integrering for
EØS- innvandrere
Kommunestyrets behandling av sak 11/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 12/21 Vurdering av søknader til nasjonalt tilskudd for å inkludere barn og
unge 2021
Kommunestyrets behandling av sak 12/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Rana kommunes rangerte søknader legges inn i Bufdirs søkerportal.
Behandling
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 13/21 Drift av Krisesenter Rana
Kommunestyrets behandling av sak 13/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 14/21 Høringsforslag - lokal forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet,
naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet. Retningslinjer for
kommunal forskuttering av spillemidler mv.
Kommunestyrets behandling av sak 14/2021 i møte den 09.02.2021:
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
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 15/21 Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med
snøskuter i Rana kommune
Kommunestyrets behandling av sak 15/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a
vedtas endringer av lokal forskrift kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune på
følgende punkter:
 Forlengelse av løype 3: Østerdal – Kallvatnet – Stortjønnkulen
 Endring av kart og skiltplan for løype 3
Ny ordlyd i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune, Nordland, § 3a
sjette til tiende ledd er:
Løype 3: Østerdalen - Tverrtjønna
Løypen følger anleggsveien fra Østerdal fram til Langtjønna, videre går den langs land ved
Båtstrandlandet, over isen øst for Storholmen hvor den svinger tvers over isen og går langs
land på østsiden av Kallvatnet til Stortjønnkulen. Herfra går den sørvestover til Stortjønna,
sørøstover til Storkjerrtjønna og derfra sørvestover til Tverrtjønna.
Hvis ikke annet er angitt, er fartstgrensen i løypen 70 km/t. For snøskuter med slede er den
60 km/t og hvis det sitter folk i sleden 40 km/t.

Der løypen går gjennom trekk- og flyttleier er det rasting forbudt og fartsgrensen er 30 km/t.
Dette gjelder mellom Saubekkdalen/Hauaskogen og Skredbakken samt mellom Lapsettjønna
og Langtjønna.
Løypen er åpen for kjøring til og med 15. april av hensyn til reindriftsnæringen og
naturmangfoldet.
Behandling
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 16/21 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Kommunestyrets behandling av sak 16/2021 i møte den 09.02.2021:
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:
Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Tilleggsforslag: Dagens ordning med skuddpremie på ravn og kråke videreføres
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra Johan Petter Røssvoll. Forslaget falt med 14 (SP,
FrP og INP) stemmer.

PS 17/21 Trafikksikkerhetsplanen 2020-2023

Kommunestyrets behandling av sak 17/2021 i møte den 09.02.2021:
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) fort fotgjengere og motorisert ferdsel.

Ny overskrift etter siste kulepunkt i kapittel 5.1:
Riksveistrekninger med behov for sikker kryssing av veien:
E12 Gruben ved busstopp ved Røde Korsbutikken

Protokolltilførsel:
Kommunestyret ber om at arbeidet med å få godkjenning som Trafikksikker Kommune i
løpet av 2021, prioriteres.
Behandling
Jimmy Losvik (AP) la frem forslag:
Protokolltilførsel:
Kommunestyret ber om at arbeidet med å få godkjenning som Trafikksikker Kommune i
løpet av 2021, prioriteres.
Mats Hansen (V) la frem forslag:
Ny overskrift etter siste kulepunkt i kapittel 5.1:
Riksveistrekninger med behov for sikker kryssing av veien:
E12 Gruben ved busstopp ved Røde Korsbutikken
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

Forslaget fra Mats Hansen (V) ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 18/21 Regional plan for klima i Nordland - høringsuttalelse
Kommunestyrets behandling av sak 18/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Kommunestyret vedtar saksframlegget som høringsuttalelse til regional plan for klima og
miljø i Nordland.
Behandling
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 34 mot 3 (FrP og INP) stemmer.

PS 19/21 Leieforhold ved Rockens hus
Kommunestyrets behandling av sak 19/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
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
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 20/21 Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i
kommunestyresak 33/18.
Kommunestyrets behandling av sak 20/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
 1.Kommunestyret tar oppfølgingsrapport «Iverksettelse av vedtak i
kommunesstyresak 33/18» til orientering.
 2.Kommunestyret viser til rapportens anbefaling nr. 11 og ber rådmannen iverksette
tiltak som snarlig sørger for at PPT kan utarbeide sakkyndige vurderinger innen
rimelig tid og uten ugrunnet opphold

Behandling
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 21/21 Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i
kommunestyresak 70/17.
Kommunestyrets behandling av sak 21/2021 i møte den 09.02.2021:
Vedtak
Med henvisning til kommunesstyresak 9/20, tar kommunestyret oppdatert
oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av kommunestyrevedtak 70/17 til
orientering.
Behandling
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

FO 2/21 Interpellasjoner
Kommunestyrets behandling av sak 2/2021 i møte den 09.02.2021:
Behandling
Spørsmål fra Line Ellingsen (Rødt):
Pandemien skaper utfordringer på mange områder. For Rødt er omsorgen for sårbare grupper i
samfunnet viktig, og i særlig grad ønsker vi å beskytte barn og unges oppvekst og læringsmiljø. Etter
uker og måneder med inngripende tiltak, elever i karantene og etter hvert høye smittetall, registrerer
vi at de unge får et redusert skoletilbud.

Rådmann Robert Pettersen svarer:
Innledningsvis vil jeg si at hele landet sliter med å levere på et nivå, slik vi kjenner det før pandemien.
Kunnskapsminister Guri Melby gikk derfor i går ut med beskjed om at skriftlig eksamen avlyses.
Fremdeles er det også barnehager rundt om i Norges land som ikke har full åpningstid. I lys av dette
mener rådmann, at ansatte i skoler og barnehager i Rana kommune gjør en god jobb, med de
begrensninger som smittevernvedtekter og smittesituasjonen til enhver tid tilsier.

Spørsmål :
1. Det kan synes som om at barnehagene har fått tilført stillinger som gjør at de kan ha opp mot
normale åpningstider, også nå når vi har smitte i kommunen. Er det tilfelle, eller har vi fremdeles
utfordringer?

Rådmann Robert Pettersen svarer:
Ja, vi klarer nå å holde åpent som normalt, men vi har store utfordringer med å skaffe vikarer for
ansatte som er i karantene/smittet (covid-19), samt annet fravær/ sykdom. Noen dager må
enkeltbarnehager be foresatte som har mulighet til det, å hente tidligere på grunn av
personalmangel. Vi jobber hele tiden med å rekruttere nye vikarer.

Spørsmål:
2. Finnes det oversikt på hvor mange timer elevene generelt og enkeltelever spesielt har mistet i
ulike fag gjennom den ordningen som ligger i rødt nivå og i karanteneregler?

Rådmann Robert Pettersen svarer:
Et overordnet mål for Ranaskolen har vært at elever og foresatte skal føle trygghet og normalitet
midt i den vanskelige situasjonen både vi og verden er i, men det er også slik at opplæring og
undervisning i perioder har vært sterkt påvirket av stenging, og smitteutbrudd
Heldigvis har skolene i Rana i stor grad kunnet drifte på gult nivå gjennom hele
koronaperioden. Dette tilsier en tilstedeværende undervisning der elevene møter på skolen. For
ungdomstrinnet kan det genereres oversikt over timer som elevene har mistet i ulike fag. Reduksjon i
timeantall varierer noe mellom skolene f.eks. pga. smitteutbrudd. I hovedsak vil reduksjon i
timetallet i fag relatere seg til omstillingsfaser mellom tilstedeværende undervisning og nettbasert
hjemmeundervisning. Det har også vært nødvending med omstillingstid for skifte mellom ulike
smittevernsnivå. Ikke alle barneskoler har hatt smitteutbrudd. På barnetrinnet er det også slik at fag
og undervisningen i noen grad er overlappende.
De fleste fag har på kort varsel, ivaretatt elvene gjennom nettbasert undervisning hjemme, eller i
kombinasjon mellom tilstedeværende undervisning og nettundervisning. Dette være seg under
stenging, eller når det har oppstått stenging/rødt nivå/karantene. Samtidig er ikke nettundervisning

hjemme et fullgodt alternativ til ordinær undervisning, og dette har gått ut over elevens muligheter
til samarbeidslæring, dybdelæring, progresjon, motivasjon og mestring. Skolene har også gjort
tilpasninger i SEIRE- alternativ opplæringsarena, for å kunne drifte tilbudet fysisk både på
ungdomstrinnet og mellomtrinnet så langt det har vært mulig.
Nettbasert undervisning er også vanskelig hvor dette med å vise deltakelse, utprøving og utforsking
står sentralt (eks. praktisk/estetiske-fag).
Særlig sårbare elever (eks. elever med rett til spesialundervisning) har i all hovedsak hatt et fysisk
skoletilbud. Så disse elevene skal være fullt ut ivaretatt slik skolene vurderer det. Erfaringer fra
koronaåret har vist at det kanskje særlig er elever i «mellomsjiktet» har slitt mye, da mange av disse
mangler motivasjon til å ta mer ansvar for egen læring – som dessverre får betydning for hvor godt
utbytte elevene har hatt av nettbasert undervisning hjemme.
Denne spesifiserte oversikten kan gi et bilde på omfanget av tapt undervisning ved en av skolene.
Oversikt over timefravær for en mellomstor bynær barneskole som har hatt ett moderat
smitteutbrudd høsten 2020, fra skolestart skoleåret 2020/2021 til d.d., viser at elevene på de ulike
trinnene har mistet 2,5 klokketimer med undervisning, noen få grupper har vært opp i 6,5
klokketimer. Sårbare elever har hele tiden hatt et tilbud på skolen.
Andre kommentarer fra skolehverdagen under korona:
• Enkeltelever i klasser som har vært i karantene har fått følge undervisningen fra klasserommet
(sanntid på Teams video/lyd med klasserommet)
• Leksehjelptilbudet har i hele skoleåret vært redusert og oppdelt.
• På rødt nivå (kun en uke siden skolestart i høst) bruker skolen alt av timer (SNO,
spesialundervisning, leksehjelp) for å kunne dele klassene.
Høsten 2020 har vi brukt ekstra ressurser som har vært tildelt på oppfølging av enkeltelever som har
det vanskelig, intensive lesekurs og regnekurs.

Spørsmål:
3. Har skolene de ressursene de trenger for å kunne ta igjen det tapte, når situasjonen normaliserer
seg igjen, og får skolene de ressursene de ber om for å ivareta elevene under pandemien?

Rådmann Robert Pettersen svarer:

For å sikre forsvarlige undervisningsopplegg, er det satt inn vikarer ved behov når det har vært
vikarer å oppdrive. Koronarealterte vikartimer er delvis kompensert gjennom nasjonale ordninger. I
tillegg har Rana kommune mottatt tilskudd fra Udir for tiltak for særlige sårbare barn og unge på om
lag 600.000. Midlene er også overført til bruk vinter/ vår 2021 til styrket lærerressurs, tilpasset
opplæring, intensive lesekurs og regnekurs og økt leksehjelp. Det er likevel riktig å si at
konsekvensene av koronautbruddet er krevende for skolene, også ressursmessig.
Det er vanskelig å se for seg at vi fullt ut skal kunne kompensere, eller at vi skal kunne «ta igjen» det
som er tapt i tid/timer. Vi får ikke igjen tida som er gått, og det vil være urealistisk - og heller ikke
formålstjenlig å komprimere «det tapte» mot slutten av skoleåret.

Spørsmål:
4. Prioriterer skolene enkelte fag når elevene mister tid, og i så fall, hvilke?

Rådmann Robert Pettersen svarer:
Skolene med ungdomstrinn, prioriterer først og fremst å gi god og målrettet underveisvurdering,
samt prioritere god halvårs- og standpunktvurdering i fagene. På barnetrinn et er det særlig
grunnleggende ferdigheter, lese og skriveopplæringen, samt basisfagene norsk, matte og engelsk
som er gitt prioritet når det har vært behov for det.

Spørsmål:
5. Hvilke tiltak planlegges for å begrense skadeomfanget med hensyn til overgangene mellom
skoleslagene og barnehage - skole?

Rådmann Robert Pettersen svarer:
Dette er en utfordring i forhold til smittevern. Barnehagesjefen og skolesjefen har derfor gått ut til
sine enheter om å finne akseptable løsninger som ivaretar smittevern på dette. Noe kan nok
tilrettelegges med treff ute, men det er også viktig å få treffe læreren og lokalene inne i skolen.
Samarbeid med foreldrene blir i år ekstra viktig, og det kan være at de må bidra mere til det som skal
foregå inn mot skolen. Det er lite ønskelig å blande for mye barn og spesielt ansatte mellom
barnehage og skole.

Spørsmål fra Olav Nyjordet (MDG):
I forbindelse med ordningen klimasats er det bevilget 100 mil. som det kan søkes midler fra,
til klimatiltak i kommunene. Det er i tillegg bevilget midler for grønn skipsfart. Søknadsfristen
går ut nå den 15 februar. 2021 er siste året denne ordningen eksisterer. Spørsmålene er
følgende:
 Er det søkt om midler for tiltak i Rana i år?
 Hvis ikke. Er det mulig innen fristen å få til søknader om dette, eventuelt å få utsatt

fristen?
Som eksempel på behov kan nevnes, 1. nye planlagte gang og sykkelveier for å få opp
sykkelbruken i Rana. 2. Søknad om støtte til etablering av land-strøm på havnene. 3.
Ladepunkter for kommunens elbiler.
Hilsen Olav Nyjordet MDG

Rådmann Robert Pettersen svarer:

Rana kommune har dette året ikke søkt om spesielle klimasatsmidler. Bakgrunnen er at det i
de fleste tilfeller kreves en kommunal egenandel på 50 %. Dette ble det ikke funnet plass til i
årets budsjett pga. usikkerhet og fokus knyttet både til korona og naturhendelser med de
økonomiske følgene dette vil ha. Dessuten er det også et spørsmål om administrativ
kapasitet til å søke og rapportere til Miljødirektoratet på gjennomføringen av tiltakene. Det
er ikke mulig å få utsatt fristen, og det er heller ikke mulig å jobbe fram en søknad på så kort
tid.

Vi har derfor dette året valgt å samarbeide med Bodø og Narvik kommune om en felles
søknad på klimasatsmidler. Et samarbeid som har fungert godt og gitt resultat innenfor
bærekraftsamarbeidet med for eksempel anskaffelse av visualiseringsverktøyet «Digital
tvilling». Fellessøknaden omhandler «Klimapåvirkning av kyststruktur». Prosjektets formål er

å utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen og visualisere denne
analysen i 3D for bruk i arealplanlegging. Da ved hjelp av den «Digitale tvillingen».

I tillegg viderefører vi også i år den årlige søknaden til «Klimanettverk Nord-Norge». Dette er
et samarbeid mellom Rana, Alta, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø og Nordland
fylkeskommune med fokus på erfaringsutvekslinger mellom byene.

Den kommunale egenandelen er krevende å finne rom for. I 2019 mottok kommunen over 6
mill. kroner i midler til ulike klima- og miljøtiltak. Innkjøp av elsykler til utlån, energivennlige
løsninger i nybygg, klimavennlige byggeplasser mv. I de større prosjektene var egenandelen
dekket gjennom prosjektfinansiering, for eksempel Gruben og Båsmo barneskoler der
ambisjonen om mest mulig fossilfri byggeprosess var målet. De andre tiltakene måtte
finansieres gjennom den ordinære driften eller ble satt bort til andre (for eksempel BUA og
elsykler).

MPR-utvalget er for øvrig orientert om disse utfordringene i et eget notat i april 2020.

