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Møteformalia
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2020/194

PS 1/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Formannskapet - 04.02.2020 - sak 1/20
Vedtak:
Referatsaken ble tatt til orientering. Budsjettsamlingen flyttes fra 8.-9. oktober til 12. og
13. oktober. Samlingen legges til Mo i Rana slik at hele kommunestyret kan delta.
Behandling:
Referatsaken ble tatt til orienter
Elin D. Eide (AP) la frem fellesforslag for AP, H og SV:
Budsjettsamlingen flyttes fra 8.-9. oktober til 12. og 13. oktober.
Geir Waage (AP) la frem forslag om at samlingen legges til Mo i Rana slik at hele
kommunestyret kan delta.
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).

RS 1/20 Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2020

PS 2/20 Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret i Rana vil uttrykke tilfredshet med helseministerens beslutning om en todelt
sykehusløsning på Helgeland.
2. Samtidig stiller vi oss uforstående til beslutningen uten begrunnelse om å flytte hovedkontor
og ledelse fra Mo i Rana til Sandnessjøen som nå er definert som hovedsykehus.
3. Det betyr at kommunens politiske og administrative ledelse fortsatt må ha høy beredskap på
sykehussaken inn i konseptfasen.

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 2/20
Vedtak:
1. Kommunestyret i Rana vil uttrykke tilfredshet med helseministerens beslutning om en
todelt sykehusløsning på Helgeland.
2. Samtidig stiller vi oss uforstående til beslutningen uten begrunnelse om å flytte
hovedkontor og ledelse fra Mo i Rana til Sandnessjøen som nå er definert som
hovedsykehus. Rana kommune forventer at hvordan dette skal gjennomføres, avklares
nærmere i konseptfasen.
3. Det betyr at kommunens politiske og administrative ledelse fortsatt må ha høy
beredskap på sykehussaken inn i konseptfasen.

Behandling:
Maria Rausandaksel (SV) var erklært inhabil da hun er ansatt i administrasjonen til
Helgelandssykehuset, og hun deltok derfor ikke under behandlingen av saken.
Geir Waage (AP) la frem forslag om en tillegg til punkt 2 i innstilingen:
Rana kommune forventer at hvordan dette skal gjennomføres, avklares nærmere i
konseptfasen.
Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1ble enstemmig vedtatt (12-0).
Rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt (12-0).
Tilleggsforslag til punkt 2 fremmet av Geir Waage (AP) ble enstemmig vedtatt (12-0).
Rådmannens innstilling punkt 3ble enstemmig vedtatt (12-0).

PS 3/20 Inndekning av bevilgning til opprettholdelse av demenslaget i
budsjett 2020
Rådmannens innstilling
Bevilgning av 2,1 mill. kr i budsjett for 2020 til opprettholdelse av demenslaget i Rana
kommune finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Mo i Rana, 28. januar 2020
Robert Pettersen
Rådmann

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 3/20
Vedtak:
Bevilgning av 2,1 mill. kr i budsjett for 2020 til opprettholdelse av demenslaget i Rana
kommune finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 4/20 Søknad om videreføring av garanti på lån for Barnehagen Småtroll
AS
Rådmannens innstilling
Søknad om videreføring av garanti på lån i Husbanken for Barnehagen Småtroll AS innvilges.

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 – sak 4/20
Vedtak:
Søknad om videreføring av garanti på lån i Husbanken for Barnehagen Småtroll AS
innvilges.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 5/20 Bygging av Gruben barneskole etter anbud
Rådmannens innstilling
1. Totalkostnaden Gruben barneskole økes fra 230 mill.kr til 272 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.

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 5/20
Vedtak:
1. Totalkostnaden Gruben barneskole økes fra 230 mill.kr til 272 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 6/20 Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2020 -2023
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 6/20
Vedtak:
Sak vedtas med følgende endringer:
Sak om styrking av barnevern skal behandles politisk juni 2020.
Sak om Amnesti for gamle eiendommer og reguleringsplaner flyttes frem til juni 2020

Sak om tilflyttingsteam skal politisk behandles juni 2020.
Behandling:
Elin Eide (AP) la frem fellesforslag for AP, H og SV:
1. Flytte frem sak om styrking av barnevern til juni 2020.
2. Flytte frem sak Amnesti for gamle eiendommer og reguleringsplaner til juni 2020.
Hilde Rønningsen (SV) la frem fellesforslag fra SV, H og AP:
Tilflyttingsteam skal politisk behandles juni 2020.
Votering:
Rådmannens innstillig ble satt opp mot forslaget om å flytte frem sak om styrking av
barnevern til juni 2020. Rådmannens innstilling falt med 6 (SP, V, FrP, R) mot 7 (AP, H, SV)
stemmer.
Rådmannens innstillig ble satt opp mot forslaget om å flytte frem sak Amnesti for gamle
eiendommer og reguleringsplaner til juni 2020. Rådmannens innstilling falt med 6 (SP, V,
FrP, R) mot 7 (AP, H, SV) stemmer.
Rådmannens innstillig ble satt opp mot forslaget om å flytte frem sak om tilflyttingsteam
til juni 2020. Rådmannens innstilling falt med 6 (SP, V, FrP, R) mot 7 (AP, H, SV) stemmer.

PS 7/20 Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana - bruk
og belegg
Rådmannens innstilling
Kartleggingen og oversikten over tilbud og dekning av idrettsanlegg tas til orientering.

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 7/20
Vedtak:
Kartleggingen og oversikten over tilbud og dekning av idrettsanlegg tas til orientering,
med unntak av det punkt som angår Rana Svømmeklubb.
Sak 73/14 tas opp til ny vurdering.
Formannskapet ber rådmannen om å gå i dialog med svømmeklubben for å finne en
løsning hvor de får økt sin kapasitet i badets åpningstid på hverdager.
Likedes skal de øvrige momenter om betalingsplikt som er tatt opp i Rana svømmeklubb
sin begjæring av 5. november 2019 inntas i saksforberedelsen for formannskapets
beslutning.
Frem til endelig vedtak er truffet skal det ikke skje endringer i tidligere praksis for
betalende satser.

Det betyr at den varslede økningen fra kr. 675 kr. pr. time til 2025 kr. per. Time for
svømmestevner IKKE skal finne sted før dette evt. Er vedtatt av formannskapet eller
kommunestyret.
For 2020 vil Rana svømmeklubb kunne arrangere to slike svømmestevner slik tidligere
avtalt, ved å bruke Moheia bad hele lørdag og deler av søndag.
Knyttet til bygging av ny gymsal på Selfors, ber kommunestyret rådmannen om å gå i
dialog med Selfors UL om bygging og drift av en flerbrukshall.
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem fellesforslag for H, SV og AP:
Kartleggingen og oversikten over tilbud og dekning av idrettsanlegg tas til orientering,
med unntak av det punkt som angår Rana Svømmeklubb.
Sak 73/14 tas opp til ny vurdering.
Formannskapet ber rådmannen om å gå i dialog med svømmeklubben for å finne en
løsning hvor de får økt sin kapasitet i badets åpningstid på hverdager.
Likedes skal de øvrige momenter om betalingsplikt som er tatt opp i Rana svømmeklubb
sin begjæring av 5. november 2019 inntas i saksforberedelsen for formannskapets
beslutning.
Frem til endelig vedtak er truffet skal det ikke skje endringer i tidligere praksis for
betalende satser.
Det betyr at den varslede økningen fra kr. 675 kr pr. time til 2025 kr per. Time for
svømmestevner IKKE skal finne sted før dette evt. Er vedtatt av formannskapet eller
kommunestyret.
For 2020 vil Rana svømmeklubb kunne arrangere to slike svømmestevner slik tidligere
avtalt, ved å bruke Moheia bad hele lørdag og deler av søndag.
Line Ellingsen (R) la frem tilleggsforslag:
Knyttet til bygging av ny gymsal på Selfors, ber kommunestyret rådmannen om å gå i
dialog med Selfors UL om bygging og drift av en flerbrukshall.
Votering:
Fellesforslaget fra H, SV og AP ble satt opp mot rådmannens innstilling. Fellesforslaget ble
enstemmig vedtatt (13-0).
Tilleggsforslaget fremmet av Line Ellingsen (R) ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 8/20 Hovedplan vann 2019-2030
Innstilling til formannskapet fra utvalg for miljø, plan og ressurs - 30.01.2020
- sak 6/20
Vedtak:
Hovedplan vann 2019-2030 vedtas.

Votering:
Enstemmig vedtatt (10-0)

Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 8/20
Vedtak:
Hovedplan vann 2019-2030 vedtas.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 9/20 Ekspropriasjon og rettslig skjønn - erverv av grunn og rettigheter i
forbindelse med Hauknesodden friluftsområde
Rådmannens innstilling
Rana kommune eksproprierer følgende festetomter på Hauknesodden:


Gnr. 17 bnr. 1 fnr. 35. Eiendommen grensejusteres med hovedbruket 17/1 slik at
utfallet blir - Innstilling fra formannskapet - 04.02.2020 - sak 9/20

Vedtak:
Rana kommune eksproprierer 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.
Behandling:

Allan Rognan (SP) erklærte seg inhabil da kollega fra hans advokatfirma representerer
grunneier i saken. Han deltok derfor ikke under behandlingen av saken.
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem forslag for SP, R og FrP:
Ekspropriasjon og rettslig skjønn...
Administrasjonen må gå i dialog med grunneier for å få til en frivillig leie eller
kjøpsordning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra SP, FrP og R.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 (AP, SV H) mot 6 (SP, FrP, R og V) stemmer

PS 10/20 Debatthefte KS spør 2020 - innspill fra Rana kommune.
Rådmannens innstilling
Rana kommunes svar på spørsmål fra KS fremgår av saksfremlegg.

Saksprotokoll - Formannskapet - 04.02.2020 - sak 10/20
Vedtak:
Rana kommunes svar på spørsmål fra KS fremgår av saksfremlegg med følgende
endringer:
Ny tekst i punkt 6 i høringssvar.
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på
arbeidsgiverområdet?
Svar: Arbeidsmiljøloven er en vernelov, og skal fortsatt være det. Rana kommune som
arbeidsgiver mener imidlertid at større fleksibilitet i HTA for å ivareta behovet for faglig
forsvarlige tjenester hele døgnet /hele uka (også helg), er nødvendig. I dag er det for få
muligheter for fleksibilitet for arbeidstakere som er i en livsfase der de f.eks. har mulighet
for å arbeide mer på helg. Dette er uheldig for alle parter, ikke minst brukerne av
tjenestene.
Behandling:
Lars Y. Frøysa la frem forslag på vegne av H, AP og SV:
Ny tekst i punkt 6 i høringssvar.
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på
arbeidsgiverområdet?

Svar: Arbeidsmiljøloven er en vernelov, og skal fortsatt være det. Rana kommune som
arbeidsgiver mener imidlertid at større fleksibilitet i HTA for å ivareta behovet for faglig
forsvarlige tjenester hele døgnet /hele uka (også helg), er nødvendig. I dag er det for få
muligheter for fleksibilitet for arbeidstakere som er i en livsfase der de f.eks. har mulighet
for å arbeide mer på helg. Dette er uheldig for alle parter, ikke minst brukerne av
tjenestene.
Større fleksibilitet vil skape handlingsrom og muligheter for å sikre at flere er i arbeid,
jobber lengre og kan jobbe mer (heltid).
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling med endringen foreslått AP, SV og H.
Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 11/20 Klage på avslag på søknad om omsorgsbolig - ***** *****

