Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Kommunestyresalen, 2. ets, Rådhuset
02.06.2020
10:00 – 16:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Waage
Leder
Anita Sollie
Nestleder
Elin Dalseng Eide
Gruppeleder
Jarl Stian Johansson
Gruppeleder
Hilde Birgitte Rønningsen
Gruppeleder
Maria S Rausandaksel
Medlem
Olav Nyjordet
Gruppeleder
Johan Petter Røssvoll
Gruppeleder
Allan Rognan
Medlem
Allan Johansen
Gruppeleder
Line Ellingsen
Gruppeleder
Hilde Lillerødvann
Medlem

Representerer
AP
H
AP
H
SV
SV
MDG
SP
SP
FRP
R
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mats Hansen
Medlem

Representerer
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Anne Kari L. Snefjellå
Mats Hansen
Stig Bjarne Haugen (Sak 41/20) Allan Rognan
Stig Bjarne Haugen
Johan Petter Røssvoll

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Hege Nygård
Ann Jorid Virik
Lillian Nærem
Jan Erik Furunes
Gislaug Øygarden
Connie Olsen

Representerer
SP
SP
SP

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør stab
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør tekniske tjenester
Kommuneadvokat
Kommunikasjonssjef

Anniken Nordland
Hanne Alvsing
Hilde Sofie Hansen
Trude Fridtjofsen
Ronny Vassvik
Torstein Karlsen
Reidar Rausadaksel
Gro Sæten
Gislaug Øygarden
Are Thorsvik
Lars Karle Næss
Monica W. Musum

Sekretær
Leder bydrift
Miljøvernsjef
Leder Areal og miljø
Controller
Controller
Controller
Samfunnsplanlegger
Kommuneadvokat
Kommuneadvokat
Fagsjef psykisk helse og rus
Saksbehandler

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Oversendelsesforslag fra Geir Waage (AP):
Formannskapet ber rådmannen om å utrede teknisk og økonomisk de tiltak som må gjøres
knyttet til følgende veiprosjekter:
 Kommunal vei Brennstadmoen
 Kommunal vei Røvassdalen, Svartisdalveien
I utredningen må det avklares tilskudd fra NVE knyttet til begge prosjektene.
I sak 39/20 – Eierskapsmelding for Rana kommune var det med en inkurie lagt ved feil
saksfremlegg. Dette er nå rettet opp.
Protokollgodkjennere: Hilde Lillerødvann (SP), Elin Eide (AP) og Maria Rausandaksel (SV).
Habilitet:
 Allan Rognan (SP) meldte seg inhabil i sak 41/20
 Geir Waage (AP) meldte seg inhabil i sak 40/20
 Hilde Rønningsen (SV) meldte seg inhabil i referatsak 4/20.
Permisjoner:
 Johan Peter Røssvoll (SP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:15 og deltok under
behandlingen av sakene: 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 39/20, 41/20, 42/20, 43/20, 44/20
og 45/20.
Spørsmål til administrasjon/ordfører: Ingen skriftlige spørsmål.

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

Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer

Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 35/20

Referatsaker

RS 4/20

Investering i Freyr AS

2020/1830

RS 5/20

Salg av kommunens gamle sykehjem til sykehuset Notat 10.05.2020

2016/2144

Politiske saker
PS 36/20

Årsregnskap og årsberetning 2019 - Rana kommune.

2020/8765

PS 37/20

Regnskapsrapportering 2020 - rapport pr. 30. april 2020 1. tertial.

2020/8880

PS 38/20

Finans- og gjeldsforvaltning - årsrapport 2019

2019/1566

PS 39/20

Eierskapsmelding for Rana kommune

2020/1808

PS 40/20

Forskuttering av spillemidler og kommunalt tilskudd til
spillemiddelfinansierte anlegg

2019/1920

PS 41/20

Erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med
Hauknesodden friluftsområde

2014/2612

PS 42/20

Tilleggsbevilgning for kjøp av tankbil - Rana brann og
redning

2020/666

PS 43/20

Tilleggsbevilgning for utskifting av ventilasjonsanlegg i
Moheia fritidspark (badet)

2020/8960

PS 44/20

Bygging av Båsmo barneskole etter anbud

2020/8934

PS 45/20

Løsning av kommunens behov for lokaler til
kroppsøving ved Gruben barneskole.

2019/1630

PS 46/20

Vaktordning inne psykisk helse- og rusfeltet

2020/8966

PS 47/20

Alkoholpolitisk handlingsplan - bevillingspolitikk 2020 2024

2020/1180

PS 48/20

Effektivitet i barnehagene og løpende opptak

2020/8890

PS 49/20

Skolemat i ungdomsskolen

2019/1295

PS 50/20

Gjennomgang av helse- og omsorgstjenester til eldre og
eldre eldre

2020/8814

PS 51/20

Innføring av piggdekkgebyr og panteordning på
piggdekk

2014/289

PS 52/20

Deltakelse i Bærekraftsnettverket - nasjonalt nettverk for
bærekraftig omstilling

2019/3639

PS 53/20

Etablering av tilflytterteam

2020/8754

PS 54/20

Valg av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020.

2020/1881

PS 55/20

Valg av forliksråd og møtefullmektige for perioden 2021

2018/3542

- 2025.
PS 56/20

Høring Klimabudsjett Rana kommune

2018/141

PS 57/20

Høringssvar fra Rana kommune - tillatelse til bruk av
snøskuter (oppheving av 2,5-kilometersgrensen m.m.)

2015/4154

PS 35/20 Referatsaker
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RS 4/20 Investering i Freyr AS
RS 5/20 Salg av kommunens gamle sykehjem til sykehuset - Notat 10.05.2020

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling:
Hilde Rønningsen (SV) deltok ikke under behandlingen av referatsak RS 4/20 – Investering i
Freyr AS. Hun meldte seg inhabil i denne saken da hun jobber som markedssjef i Freyr AS.

PS 36/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Rana kommune.
Rådmannens innstilling
1. Regnskap pr. 31.12. 2019 med årsberetning og revisjonsberetning vedtas som Rana
kommunes årsregnskap for 2019.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på 20 899 356 kroner disponeres slik:
15 165 356 kroner til disposisjonsfond.
5 734 000 kroner til dekning av tjenesteproduksjon.
3. Sektorene får overført et overskudd på samlet 14 320 000 kroner. Oppvekst og kultur
overføres et inndekningskrav på 8 586 000 kroner til dekning av underskudd.
4. Rammen for tjenesteproduksjon budsjett reguleres slik:
Sektor
Støttetjenesten

Beløp
2 066 000

Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
NAV kommune
Teknisk

- 8 586 000
6 170 000
1 207 000
4 877 000
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Vedtak:
1. Regnskap pr. 31.12. 2019 med årsberetning og revisjonsberetning vedtas som Rana
kommunes årsregnskap for 2019.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på 20 899 356 kroner disponeres slik:
15 165 356 kroner til disposisjonsfond.
5 734 000 kroner til dekning av tjenesteproduksjon.
3. Sektorene får overført et overskudd på samlet 14 320 000 kroner. Oppvekst og kultur
overføres et inndekningskrav på 8 586 000 kroner til dekning av underskudd.
4. Rammen for tjenesteproduksjon budsjett reguleres slik:
Sektor
Støttetjenesten
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
NAV kommune
Teknisk

Beløp
2 066 000
- 8 586 000
6 170 000
1 207 000
4 877 000

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 37/20 Regnskapsrapportering 2020 - rapport pr. 30. april 2020 - 1. tertial.
Rådmannens innstilling
1. Regnskapsrapport pr. 30.4.2020 tas til orientering.
2. Årets låneopptak til investeringer økes med inntil 50 mill. kr til 347,6 mill. kr.
3. Følgende reguleringer i drift- og investeringsbudsjettet vedtas:

BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET
Tekst
Inntekter:
Utbytte Helgeland Invest AS
Utbytte Helgeland Kraft AS
Inntekter salg konsesjonskraft
Rammetilskudd overføring koronautgifter
Bruk av disposisjonsfond - ny flyplass
Utgifter:
Budsjettkompensasjon ekstraordinært vintervedlikehold
Rassikring Yttrabekken
Bevilgning ny flyplass
Fordeling av koronamidler
Konsesjonskraft: OED-pris, innmating, mv.
Overføring til investeringer
Avsetning disposisjonsfond utbytte/konsesjonskraft
Styrking disposisjonsfond

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

-10 000
-16 900
-62 700
-710 000
-32 375

-6 900
-10 100
-7 200
-18 300
-400 000

-16 900
-27 000
-69 900
-728 300
-432 375

0
0
27 800
49 631
20 031
30 531

6 000
1 000
400 000
18 300
4 000
-49 631
13 200
49 631

6 000
1 000
400 000
18 300
31 800
0
33 231
80 162

Sum utgifter
Sum inntekter

127 993
-831 975

NETTO endring

-703 982

BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET
Tekst

442 500
570 493
-442 500 -1 274 475
0

-703 982

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

Inntekter
Momskompesasjon
Overført fra drifftsregnskapet

-76 470
-49 631

-420
49 631

-76 890
0

Utgifter:
Bevilgning ny flyplass
Utskarpen skole - tak på ventilasjonsanlegg
Sjøfronten - infotavle, benker mv.

251 000
0
0

-251 000
1 000
1 100

0
1 000
1 100

-254 500
-297 591

251 000
-51 311

-3 500
-348 902

-126 101
251 000
-552 091
-427 192

49 211
-248 900
199 689
0

-76 890
2 100
-352 402
-427 192

Finansiering:
Bruk av ubundne fond
Bruk av lånemidler
Sum inntekter
Sum utgifter
Sum finansiering:

NETTO endring
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Vedtak:
1. Regnskapsrapport pr. 30.4.2020 tas til orientering.
2. Årets låneopptak til investeringer økes med inntil 50 mill. kr til 347,6 mill. kr.

3. Veivedlikehold samt vedlikehold av gang og sykkelstier styrkes med 10 millioner kroner.
Dette finansieres gjennom disposisjonsfondet.
4. Følgende reguleringer i drift- og investeringsbudsjettet vedtas:
BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET
Tekst
Inntekter:
Utbytte Helgeland Invest AS
Utbytte Helgeland Kraft AS
Inntekter salg konsesjonskraft
Rammetilskudd overføring koronautgifter
Bruk av disposisjonsfond - ny flyplass
Utgifter:
Budsjettkompensasjon ekstraordinært vintervedlikehold
Rassikring Yttrabekken
Bevilgning ny flyplass
Fordeling av koronamidler
Konsesjonskraft: OED-pris, innmating, mv.
Overføring til investeringer
Avsetning disposisjonsfond utbytte/konsesjonskraft
Styrking disposisjonsfond

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

-10 000
-16 900
-62 700
-710 000
-32 375

-6 900
-10 100
-7 200
-18 300
-400 000

-16 900
-27 000
-69 900
-728 300
-432 375

0
0
27 800
49 631
20 031
30 531

6 000
1 000
400 000
18 300
4 000
-49 631
13 200
49 631

6 000
1 000
400 000
18 300
31 800
0
33 231
80 162

Sum utgifter
Sum inntekter

127 993
-831 975

NETTO endring

-703 982

BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET
Tekst

442 500
570 493
-442 500 -1 274 475
0

-703 982

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

Inntekter
Momskompesasjon
Overført fra drifftsregnskapet

-76 470
-49 631

-420
49 631

-76 890
0

Utgifter:
Bevilgning ny flyplass
Utskarpen skole - tak på ventilasjonsanlegg
Sjøfronten - infotavle, benker mv.

251 000
0
0

-251 000
1 000
1 100

0
1 000
1 100

-254 500
-297 591

251 000
-51 311

-3 500
-348 902

-126 101
251 000
-552 091
-427 192

49 211
-248 900
199 689
0

-76 890
2 100
-352 402
-427 192

Finansiering:
Bruk av ubundne fond
Bruk av lånemidler
Sum inntekter
Sum utgifter
Sum finansiering:

NETTO endring

Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem et fellesforslag (H, AP, SV, MDG, SP, R, FrP) om et nytt punkt:
Veivedlikehold samt vedlikehold av gang og sykkelstier styrkes med 10 millioner kroner. Dette
finansieres gjennom disposisjonsfondet.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 38/20 Finans- og gjeldsforvaltning - årsrapport 2019
Rådmannens innstilling
Rapport for finans- og gjeldsforvaltningen i 2019 tas til orientering.
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Vedtak:
Rapport for finans- og gjeldsforvaltningen i 2019 tas til orientering.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 39/20 Eierskapsmelding for Rana kommune
Rådmannens innstilling
Eierskapsmelding 2020 for Rana kommune vedtas.
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Vedtak:
Eierskapsmelding 2020 for Rana kommune vedtas.
Behandling:
Kommuneadvokat Gislaug Øygarden orienterte om saken.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 40/20 Forskuttering av spillemidler og kommunalt tilskudd til
spillemiddelfinansierte anlegg
Saksprotokoll - Formannskapet - 02.06.2020 - sak 40/20
Vedtak:
1. Kostnadene ved forskuttering av spillemidler behandles i årsbudsjett og økonomiplan.
2. Rana kommune gir tilskudd til ordinære anlegg som innvilges spillemidler. Øvre grense
for kommunalt tilskudd til ordinære anlegg økes fra 84 000 kr til 100 000 kr per anlegg
og er oppad begrenset til 10 prosent av godkjent tilsagnsbeløp på spillemidler.
3. Lag og foreninger som søker om støtte, kan velge mellom å få utbetalt kommunalt
tilskudd, eller forskuttert spillemidler.
4. Retningslinjene som følger av denne saken inngår i kommunens økonomireglement og i
retningslinjer for forskuttering av spillemidler, og trer i kraft fra vedtaksdato.
5. Øvrige vilkår og betingelser ved forskuttering av spillemidler følger retningslinjer vedtatt
i K.sak 70/19.

Behandling:
Geir Waage (AP) deltok ikke under behandling av denne saken. Han meldte seg inhabil da hans
far sitter i styret for Fageråsbakken. Han er derfor inhabil etter fvl § 6 b).
Hilde Rønningsen (SV) ble valgt som settevaraordfører under behandlingen av denne saken.
Kommunaldirektør Hege Nygård orienterte om saken.
Line Ellingsen (R) la frem forslag for R og SP om endring av punkt 3:
Lag og foreninger som søker om støtte, kan både få utbetalt kommunalt egenandel og
forskuttert spillemidler.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fremmet av Line Ellingsen (R). Rådmannens
innstilling ble vedtatt med 7 (AP, SV, H, MDG, FrP) mot 5 (SP, R) stemmer.

PS 41/20 Erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Hauknesodden
friluftsområde
Rådmannens innstilling
I møtet i kommunestyret den 20.02.2020 ble administrasjonen bedt om å gå en ny runde med
grunneier med tanke på kjøp eller feste av arealet på Hauknesodden.

Det konkluderes etter forhandlinger med grunneier at det ikke er oppnådd enighet om
fremtidig erverv/feste av arealene til Hauknesodden friluftsområde. Tilbudet fra grunneier er
så vidt økonomisk ugunstig at Rana kommune ikke kan akseptere dette. Det vises i denne
sammenheng til at tilbudet om ny festeavtale er kun kr. 1,-/m2 lavere enn avtalen som ikke
fikk politisk godkjenning i november 2018.
Rana kommune innstiller derfor på å ekspropriere følgende festetomter på Hauknesodden:
Gnr. 17 bnr. 1 fnr. 35. Eiendommen grensejusteres med hovedbruket 17/1 slik at
utfallet blir som vist på vedlagte kartvedlegg bilag 1. Regulert nausttomt «BUN 1» blir værende
igjen på hovedbruket 17/1. Totalt areal ca. 8045 m2.
Gnr. 17 bnr. 1 fnr. 178. Eiendommen grensejusteres med hovedbruket 17/1 slik at
utfallet blir som vist på vedlagte kartvedlegg bilag 2. Totalt areal ca. 11158 m2.
Gnr. 17 bnr. 1 fnr. 284. Eiendommen grensejusteres med hovedbruket 17/1 slik at
utfallet blir som vist på vedlagte kartvedlegg bilag 3. Totalt areal ca. 45000 m2.
Grunneier er Knut Skevik.
Rana kommune begjærer rettslig skjønn overfor Rana Tingrett hva angår de aktuelle
parsellene.
Rana kommune benytter Advokatfirmaet Hjort DA som prosessfullmektige i saken. Kommunen
inngår avtale med Miljødirektoratet om dekning av inntil halvparten av utgiftene til skjønnet.

Rådmannen i Rana, den 18. mai 2020
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Vedtak:
Rana kommune inngår avtale med grunneier i henhold til vedlagt forslag til kontrakt.
Inndekning tas i inn i forbindelse med økonomiplan og budsjett.
Behandling:
Allan Rognan (SP) deltok ikke under behandling av saken. Han erklærte seg inhabil da en av
hans kollegaer er advokat på saken for grunneier.
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem forslag for SP, H, FrP og R:
Rana kommune inngår avtale med grunneier i henhold til vedlagt forslag til kontrakt.
Inndekning tas i inn i forbindelse med økonomiplan og budsjett.
Votering:
Innstillingen fra rådmannen ble satt opp mot fellesforslaget fra SP, H, FrP, og R.
Fellesforslaget ble vedtatt med 8 stemmer (SP, H, FrP, R) mot 5 stemmer (AP, SV, MDG).

PS 42/20 Tilleggsbevilgning for kjøp av tankbil - Rana brann og redning
Rådmannens innstilling
1. Bevilgning til innkjøp av ny tankbil til brann og redningstjenesten økes med inntil kr
1 925 000 fra kr 3 700 000 til kr 5 625 000.
2. Økningen finansieres med økt momskompensasjon på kr 385 000 og økt bruk av
lånemidler med inntil kr 1 540 000.
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Vedtak:
1. Bevilgning til innkjøp av ny tankbil til brann og redningstjenesten økes med inntil kr
1 925 000 fra kr 3 700 000 til kr 5 625 000.
2. Økningen finansieres med økt momskompensasjon på kr 385 000 og økt bruk av
lånemidler med inntil kr 1 540 000.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 43/20 Tilleggsbevilgning for utskifting av ventilasjonsanlegg i Moheia
fritidspark (badet)
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret i Rana bevilger en økning av investeringsrammen til utskifting av 3
ventilasjonsanlegg i Moheia Fritidspark (badet) med kr. 2,8 mill. kr, totalt kr. 13,8 mill.
kr.
2. Økningen dekkes med momskompensasjon 0.56 mill. kr og økt bruk av lånemidler med
2.24 mill. kr.
3. Det søkes om spillemidler. Hvis det innvilges, vil det gi redusert bruk av lånemidler.
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Vedtak:
1. Kommunestyret i Rana bevilger en økning av investeringsrammen til utskifting av 3
ventilasjonsanlegg i Moheia Fritidspark (badet) med kr. 2,8 mill. kr, totalt kr. 13,8 mill.
kr.
2. Økningen dekkes med momskompensasjon 0.56 mill. kr og økt bruk av lånemidler med
2.24 mill. kr.
3. Det søkes om spillemidler. Hvis det innvilges, vil det gi redusert bruk av lånemidler.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 44/20 Bygging av Båsmo barneskole etter anbud
Rådmannens innstilling
1. Totalkostnaden Båsmo barneskole økes fra 205 mill.kr til 247,5 mill.kr.
2. Økningen i kostnadene finansieres med kompensert merverdiavgift og økt
låneopptak.
3. Økt låneopptak og konsekvensene av dette innarbeides ved revisjon av budsjett og
økonomiplan 2021 – 2024.
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Vedtak:

1. Totalkostnaden Båsmo barneskole økes fra 205 mill.kr til 247,5 mill.kr.
2. Økningen i kostnadene finansieres med kompensert merverdiavgift og økt
låneopptak.
3. Økt låneopptak og konsekvensene av dette innarbeides ved revisjon av budsjett og
økonomiplan 2021 – 2024.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 45/20 Løsning av kommunens behov for lokaler til kroppsøving ved
Gruben barneskole.
Rådmannens innstilling
1. Rana kommune igangsetter prosjektering av bygging av en idrettshall etter modell av
flerbrukshallen på Ytteren.
2. Brutto ramme for bygging av idrettshallen settes til 70 mill. kr, hvorav 20 mill. kr
reguleres inn i budsjettet for 2020.
3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon på 14 mill. kr, spillemidler med 13 mill.
kr og låneopptak med 43 mill. kr.
4. Bevilgningen på 20 mill. kr i budsjettet for 2020 finansieres med momskompensasjon
på 4 mill. kr og økt låneopptak i 2020 med 16 mill. kr.
5. De økonomiske konsekvensene av prosjektet innarbeides ved revisjon av
økonomiplanen for perioden 2021 – 2024.
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Vedtak:
Søknad fra GIL eiendom innvilges på følgende måte:
1. Det vises til søknad fra GIL eiendom. Kommunestyret øker tilskuddet til prosjektet med
8,5 mill. kroner. Beløpet dekkes inn via disposisjonsfondet.
2. Det forutsettes at GIL får en langsiktig finansiering via lån med 42,5 mill.
Behandling:
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Søknad fra GIL eiendom innvilges på følgende måte:
1) Det vises til søknad fra GIL eiendom. Kommunestyret øker tilskuddet til prosjektet med
8,5 mill. kroner. Beløpet dekkes inn via disposisjonsfondet.
2) Det forutsettes at GIL får en langsiktig finansiering via lån med 42,5 mill.
Votering:

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fremmet av Geir Waage (AP). Forslaget fra
Geir Waage (AP) ble vedtatt med 10 (AP, H, SP, R, MDG) mot 3 (FrP, SV) stemmer.

PS 46/20 Vaktordning inne psykisk helse- og rusfeltet
Innstilling fra utvalg for helse- og omsorg - 26.05.2020 - sak 6/20
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Ingrid Lorentzen Kildal, psykologspesialist orienterte i saken.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
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Vedtak:
Saken tas til orientering.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 47/20 Alkoholpolitisk handlingsplan - bevillingspolitikk 2020 - 2024
Innstilling fra utvalg for helse- og omsorg - 26.05.2020 - sak 4/20
Vedtak:
1. Alkoholpolitisk handlingsplan – bevillingspolitikk, for Rana kommune
bevillingsperioden 1.10.2020 – 30.9.2024 vedtas.
2. Instruks for kontrollører vedtas for bevillingsperioden 1.10.2020 – 30.09.2024.
Punkt 3.4
I punkt a endres klokkeslettene til kl. 08.00 – 03.00 for både gruppe 1 og 2 på mandag til og
med søndag samt helligdager.
I punkt b endres klokkeslettene til kl.13.00 – 03.00 for mandag til og med søndag samt
helligdager.

Nytt punkt 3.3.1 g:
Daglig leder, styrere og stedfortreder for alminnelige skjenkebevillinger skal delta på møtene i
Triveligere Uteliv i Rana.
Behandling:
Nytt fellesforslag til endring fra H, Ap, SV og MDG:
Punkt 3.4
I punkt a endres klokkeslettene til kl. 08.00 – 03.00 for både gruppe 1 og 2 på mandag til og
med søndag samt helligdager.
I punkt b endres klokkeslettene til kl.13.00 – 03.00 for mandag til og med søndag samt
helligdager.
Nytt forslag med nytt punkt 3.3.1 g:
Daglig leder, styrere og stedfortreder for alminnelige skjenkebevillinger skal delta på møtene i
Triveligere Uteliv i Rana.
Votering:
Det ble først votert over Rådmannens innstiling som ble enstemmig vedtatt (10-0)
Så ble det votert over fellesforslaget til endringer i punkt 3.4 fra H, Ap, SV og MDG: Forslaget
ble vedtatt med 7 (H, Ap, SV, MDG og Frp) mot 3 stemmer (V, Sp, R)
Så ble det votert over fellesforslaget til endringer med nytt punkt 3.3.1 g fra H, Ap, SV og
MDG: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (10-0)
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Vedtak:
1. Alkoholpolitisk handlingsplan – bevillingspolitikk, for Rana kommune bevillingsperioden
1.10.2020 – 30.9.2024 vedtas.
2. Instruks for kontrollører vedtas for bevillingsperioden 1.10.2020 – 30.09.2024.
Punkt 3.4
I punkt a endres klokkeslettene til kl. 08.00 – 03.00 for både gruppe 1 og 2 på mandag til og
med søndag samt helligdager.
I punkt b endres klokkeslettene til kl.13.00 – 03.00 for mandag til og med søndag samt
helligdager.
Nytt punkt 3.3.1 g:
Daglig leder, styrere eller stedfortreder for alminnelige skjenkebevillinger skal delta på møtene
i Triveligere Uteliv i Rana.
Behandling:
Elin Eide (AP) la frem forslag:

«Og» i punkt Nytt punkt 3.3.1 g endres til «eller».
Line Ellingsen (R) fremmet rådmannens innstilling.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg (med endring av ordet og til eller i punkt Nytt punkt
3.3.1 g) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble
vedtatt med 7 (AP, SV, MDG, H) mot 6 (SP, R, FRP) stemmer.

PS 48/20 Effektivitet i barnehagene og løpende opptak
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 27.05.2020 - sak 33/20
Vedtak:
1. Rapporten tas til orientering.
2. Aktuelle tiltak vil bli innarbeidet ved rullering av økonomiplan 2021-2024.
Behandling:
Stig Bjarne Haugen (SP) la fram forslag for SP, R og FRP til nytt punkt 3:
Det opprettes 18 nye barnehageplasser (9 små barn eller 18 store barn) 5 av plassene reserveres
tilflyttere. Dette for å korte ventelistene og for å stimulere til tilflytting av barnefamilier.
Kostnaden på 2,6 mill. innarbeides i økonomiplanen.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0)
Det ble votert over tilleggsforslaget fremmet av Stig Bjarne Hagen (SP). Forslaget falt med 5
stemmer (SP, R, FRP).
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Vedtak:
1. Rapporten tas til orientering.
2. Aktuelle tiltak vil bli innarbeidet ved rullering av økonomiplan 2021-2024.
Behandling:

Stig Bjarne Haugen (SP) la fram forslag for SP og R til nytt punkt 3:
Det opprettes 18 nye barnehageplasser (9 små barn eller 18 store barn) 5 av plassene
reserveres tilflyttere. Dette for å korte ventelistene og for å stimulere til tilflytting av
barnefamilier. Kostnaden på 2,6 mill. innarbeides i økonomiplanen.
Votering:
Innstillingen fra helse og omsorg ble satt opp mot forslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen
(SP). Innstillingen ble vedtatt med 8 (AP, H, SV, MDG, FrP) mot 5 (SP, R) stemmer.

PS 49/20 Skolemat i ungdomsskolen
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 27.05.2020 - sak 31/20
Vedtak:
1. Kommunestyret viderefører ordningen med skolemat i ungdomskolene.
2. Kostnaden for høsten 2020 håndteres innenfor opprinnelig ramme på 2,5 mill. kr.
3. Kostnaden for 2021 på 1,4 mill. kr. innarbeides ved rullering av økonomiplan 20212024.
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).
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Vedtak:
1. Kommunestyret viderefører ordningen med skolemat i ungdomskolene.
2. Kostnaden for høsten 2020 håndteres innenfor opprinnelig ramme på 2,5 mill. kr.
3. Kostnaden for 2021 på 1,4 mill. kr. innarbeides ved rullering av økonomiplan 20212024.
4. Minimum 80% av årlig sum skal gå til innkjøp av råvarer
5. Rana kommune tar i bruk samskapningsstrategier og finner muligheter til å organisere
arbeidet på tvers av avdelinger og tjenesteområdet
6. Erfaringene fra Fagerborg skole i St. Hanshaugen bydel i Oslo legges til grunn for det
videre arbeidet
7. Basert på forutsetningene over ber kommunestyret om en plan for videreføring av
matordningen i kommunestyret 3. november
Behandling:
Maria Rausandaksel (SV) la frem tilleggsforslag:






4) Minimum 80% av årlig sum skal gå til innkjøp av råvarer
5) Rana kommune tar i bruk samskapningsstrategier og finner muligheter til å
organisere arbeidet på tvers av avdelinger og tjenesteområdet
6) Erfaringene fra Fagerborg skole i St. Hanshaugen bydel i Oslo legges til grunn for det
videre arbeidet
7) Basert på forutsetningene over ber kommunestyret om en plan for videreføring av
matordningen i kommunestyret 3. november

Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).
Forslaget fra Maria Rausandaksel (SV) ble vedtatt med 7 (AP, SV, H, MDG) mot 6 (SP, R, FrP)
stemmer.

PS 50/20 Gjennomgang av helse- og omsorgstjenester til eldre og eldre eldre
Innstilling fra utvalg for helse- og omsorg - 26.05.2020 - sak 5/20
Vedtak:
1. Dokumentet «Gjennomgang av tjenester til eldre i helse og omsorg» fra arbeidsgruppen
tas til orientering.
2. Dokumentet legges til grunn for videre arbeid med en helhetlig helse- og omsorgsplan.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
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Vedtak:
1. Dokumentet «Gjennomgang av tjenester til eldre i helse og omsorg» fra
arbeidsgruppen tas til orientering.
2. Dokumentet legges til grunn for videre arbeid med en helhetlig helse- og omsorgsplan.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 51/20 Innføring av piggdekkgebyr og panteordning på piggdekk
Saksprotokoll - Formannskapet - 02.06.2020 - sak 51/20
Vedtak:
For å bidra til stabilisering av lave utslippsnivåer i årene fremover og å redusere asfaltslitasje,
ber vi om at det lages en utredning for et prøveprosjekt med panteordning for piggfridekk.
Dette skal gjelde over en treårsperiode, med virkning fra sesongen 2021/2022.
Behandling:
Olav Nyjordet (MDG) la frem forslag:
For å bidra til stabilisering av lave utslippsnivåer i årene fremover og å redusere asfaltslitasje,
ber vi om at det lages en utredning for et prøveprosjekt med panteordning for piggfridekk.
Dette skal gjelde over en treårsperiode, med virkning fra sesongen 2021/2022.
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling. 0 stemmer.
Det ble så votert over forslaget fra Olav Nyjordet (MDG). Forslaget fikk 7 stemmer (AP, H, SV,
MDG) og ble vedtatt.

PS 52/20 Deltakelse i Bærekraftsnettverket - nasjonalt nettverk for
bærekraftig omstilling
Rådmannens innstilling
1. Saken legges til grunn for kommunens videre deltakelse i det norske nettverket for
bærekraftig omstilling - Bærekraftsnettverket. Rana kommune melder seg inn i
Bærekraftsnettverket på de premisser beskrevet i mandatet for nettverket.
2. Kontingent kostnad på kroner to pr. innbygger dekkes innenfor støttetjenestens
budsjettramme.
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Vedtak:
1. Saken legges til grunn for kommunens videre deltakelse i det norske nettverket for
bærekraftig omstilling - Bærekraftsnettverket. Rana kommune melder seg inn i
Bærekraftsnettverket på de premisser beskrevet i mandatet for nettverket.
2. Kontingent kostnad på kroner to pr. innbygger dekkes innenfor støttetjenestens
budsjettramme.

Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 (AP, SV, H, MDG, SP, R) mot 1 (FrP) stemme.

PS 53/20 Etablering av tilflytterteam
Rådmannens innstilling
1. Rana kommune oppretter tilflytterteam som et 2-årig prøveprosjekt basert på samskaping
etter modell fra Narvik.
2. Prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen til flyktningetjenesten.
3. Tilflytterteamet utgjør et bredt sammensatt mottaksapparat, med formål om å sikre bedre
tilrettelegging for tilflyttere til kommunen.
4. Tilflytterteamet organiseres i flyktningetjenesten, med ansvar for sammensetning og
koordinering av teamet, og fremdrift for teamets aktiviteter.
5. Tilflytterteamet skal utarbeide et internt strategidokument som beskriver mål/strategier,
ansvar og oppgaver/aktiviteter. Strategidokumentet justeres/oppdateres årlig eller ved
behov.
6. Informasjon om tilflytterteam synliggjøres på kommunens hjemmeside.
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Vedtak:
1. Rana kommune oppretter tilflytterteam som et 2-årig prøveprosjekt basert på
samskaping etter modell fra Narvik.
2. Prosjektet finansieres innenfor budsjettrammen til flyktningetjenesten.
3. Tilflytterteamet utgjør et bredt sammensatt mottaksapparat, med formål om å sikre
bedre tilrettelegging for tilflyttere til kommunen.
4. Tilflytterteamet organiseres i flyktningetjenesten, med ansvar for sammensetning og
koordinering av teamet, og fremdrift for teamets aktiviteter.
5. Tilflytterteamet skal utarbeide et internt strategidokument som beskriver
mål/strategier, ansvar og oppgaver/aktiviteter. Strategidokumentet
justeres/oppdateres årlig eller ved behov.
6. Informasjon om tilflytterteam synliggjøres på kommunens hjemmeside.
Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 (AP, SV, H, MDG, SP, R) mot 1 (FrP) stemme.

PS 54/20 Valg av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020.
Rådmannens innstilling
Til kommunekomite for TV-aksjonen 2020 oppnevnes:
Leder:
Komitemedlemmer:
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Vedtak: Sakens utsettes til formannskapsmøte 8. juni.
Votering: Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 55/20 Valg av forliksråd og møtefullmektige for perioden 2021 - 2025.
Rådmannens innstilling

Til forliksrådet for perioden 2021 -2024 velges følgende medlemmer etter rekkefølge:
1.
2.
3.
Som vara velges, etter rekkefølge
1.
2.
3.
Som formann av forliksrådet velges:..........
Som møtefullmektiger velges:
1.
2.
3.
4.
5.
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Vedtak: Sakens utsettes til formannskapsmøte 8. juni.
Votering: Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 56/20 Høring Klimabudsjett Rana kommune
Rådmannens innstilling
Høringsutkast av Klimabudsjett Rana kommune, datert 13. mai 2020 sendes på høring. Frist for
å komme med innspill settes til 1. august 2020.
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Vedtak:
Høringsutkast av Klimabudsjett Rana kommune, datert 13. mai 2020 sendes på høring. Frist for
å komme med innspill settes til 15. september 2020.
Behandling:
Elin Eide (AP) la frem forslag:
Høringsfristen settes til 15 september slik at det blir mere tid til å komme med innspill.
Votering:
Det ble først votert over om saken skal sendes på høring.
Vedtatt med 12 (AP, SV, H, MDG, SP, R) mot 1 (FrP) stemme.
Det ble så votert over rådmannens forslag om høringsfrist 1. august mot forslaget om
høringsfrist 15. september. Det ble vedtatt høringsfrist 15. september med 12 (AP, SV, H, MDG,
SP, R) mot 1 (FrP) stemme.

PS 57/20 Høringssvar fra Rana kommune - tillatelse til bruk av snøskuter
(oppheving av 2,5-kilometersgrensen m.m.)
Saksprotokoll - Formannskapet - 02.06.2020 - sak 57/20
Vedtak:
Endring av forskrift av 15 mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag §5c skal lyde:
c)eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, når hytta ikke ligger
tilknyttet brøytet bilvei.
Votering:

Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble vedtatt med 12 (AP, SV, H, SP, R, FrP) mot 1
(MDG) stemme.

