Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Fjernmøte via teams, Rådhuset
05.05.2020
10:00 – 15:20

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Waage
Leder
Anita Sollie
Nestleder
Lena Katrin Aas
Medlem
Jarl Stian Johansson
Gruppeleder
Hilde Birgitte Rønningsen
Gruppeleder
Maria S Rausandaksel
Medlem
Olav Nyjordet
Gruppeleder
Johan Petter Røssvoll
Gruppeleder
Allan Rognan
Medlem
Mats Hansen
Medlem
Allan Johansen
Gruppeleder
Line Ellingsen
Gruppeleder

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Elin Dalseng Eide
Gruppeleder

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lars Frøysa
Elin Dalseng Eide
Gerd Jakobsen (sak 28/20)
Geir Waage
Gerd Jakobsen (sak 33/40)
Hilde Rønningsen

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

Representerer
AP
AP
AP

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

Elin Petersen
Hilde Sofie Hansen
Gislaug Øygarden
Ørjan Norheim Skår
Jostein Jacobsen
Steinar Henriksen
Anniken E. Nordland

Saksbehandler
Miljøvernsjef
Kommuneadvokat
Kommuneadvokat
Prosjektleder
Leder byggdrift
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokolltilførsel fra Line Ellingsen (R) og SP:
Til protokoll: Jeg viser til kommunelovens §13-1 tredje ledd om at saker som legges fram
for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. I reglement for saksbehandling i Rana
kommune punkt 1.1. 3 kreves at innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst sju dager
før et møte. Ikke minst finnes det generelle prinsippet om forsvarlig saksbehandling forut
for avgjørelser truffet av forvaltningsorgan, herunder formannskap og kommunestyrer.
I går kl. 19.40 kommer det inn e-post om endring i sakslista for i dag, etter en
pressekonferanse som kommer brått på. Det er et viktig spørsmål for Ranas totale
økonomi som skal behandles, da det handler om 150 millioner kroner. Det har skjedd
endringer i forutsetningene i prosjektet som må analyseres. Som ansvarlige folkevalgte
mener jeg vi umulig kan gå inn på en beslutning av en slik art uten å få en full
konsekvensanalyse for kommunen, juridisk og økonomisk. En sak som denne skal ikke
bare være «en hendelse» i en saksliste, den må komme varslet og forberedt.
Protokollgodkjennere:
Lars Frøysa (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Maria Rausandaksel (SV).
Orienteringer/informasjon:




Årsregnskap 2019 v/ Rådmann Robert Pettersen
Koronakostnader v/ Rådmann Robert Pettersen
Kommuneoverlege Frode Berg orienterte om videre arbeid med
koronaberedskapen

Skriftlige spørsmål til ordfører/administrasjon:
Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll:
Som kjent er Svartisdalsvegen rast ut i Røvassåga ved Moan. Når starter Rana Kommune
med istandsettingsarbeidet slik at denne viktige vegen igjen blir farbar for innbyggerne
og for næringstrafikk og turisme?

Svar fra rådmannen:
Det er behov for å gjøre geotekniske vurderinger av området før det kan gjøres tiltak der.
Disse undersøkelsene, samt vurdering av alternative traseer for ny vei, er det ikke mulig å
gjennomføre før snøen er borte. For å gjøre dette arbeidet er det ikke nok at snøen er
borte fra selve veien, den må være borte i terrenget rundt rasstedet også. Planen er å få
gjort nødvendige geotekniske vurderinger så snart snøen er borte, som et grunnlag for å
beslutte hvilke tiltak som skal igangsettes.
Det videre arbeidet kan grovt sett deles i to:
1. Først er det viktig å få på plass erosjonssikring mot elva, slik at ikke større deler av
veien raser ut.
2. Deretter må det vurderes om:
1. Veien kan eller skal bygges opp der den opprinnelig lå
2. Ny vei kan etableres lengre inn fra elva
3. Veien ikke skal reetableres og at det etableres snuplasser på begge endene
Tiltakene må også finansieres. NVE har vært tydelige på at de ikke vil prioritere midler til
erosjonssikring av dette raset, så denne kostnaden må kommunen selv sørge for
finansiering av. Dersom den kommunale veien skal reetableres er dette uansett en
kostnad som NVE ikke bidrar til, men som legges til veieier.
Kommunen som veieier har søkt om statlige koronamidler for erosjonssikring.

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

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

Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 26/20

Referatsaker

RS 2/20

Møtereferat 10.03.2020

2020/1672

RS 3/20

Notat angående oversendelsesforslag fra kommunestyret
11. februar 2020 - mulig snøskuterløype mellom
Umbukta og Hemnes kommune

2020/1672

Politiske saker
PS 27/20

Alternative løsninger av kommunens behov for lokaler til
kroppsøving ved Gruben barneskole

2019/1630

PS 28/20

Forskuttering av spillemidler og kommunal egenandel til
spillemiddelfinansierte anlegg

2019/1920

PS 29/20

Valg av meddommere til tingretten og lagmannsretten,
jordskiftemeddommere og forslag på
skjønnsmedlemmer.

2018/3542

PS 30/20

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål,
Rana

2019/2359

PS 31/20

Valg av styrerepresentant og vararepresentant til styret i
Helgeland Sparebank sin gavestiftelse for
funksjonsperiode fra 01.07.2020 - 01.07.2022

2014/2905

PS 32/20

Støtte til matutdeling - Frelsesarmeen

2020/1623

PS 34/20

Kommunalt bidrag til utbygging av ny lufthavn

2014/720

Politisk sak som er unntatt offentligheten
PS 33/20

***** ***** ***** *****

X

2020/1830

PS 26/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 26/20
RS 2/20 Møtereferat 10.03.2020
RS 3/20 Notat angående oversendelsesforslag fra kommunestyret 11. februar 2020 - mulig
snøskuterløype mellom Umbukta og Hemnes kommune
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 27/20 Alternative løsninger av kommunens behov for lokaler til
kroppsøving ved Gruben barneskole
Rådmannens innstilling
1. Søknad om kommunal garanti (simpel kausjon) på 51 mill. kr innvilges ikke da dette
innebærer en vesentlig økonomisk risiko for kommunen.
2. Rana kommune igangsetter prosjektering av bygging av en idrettshall etter modell av
flerbrukshallen på Ytteren.
3. Brutto ramme for bygging av idrettshallen settes til 70 mill. kr, hvorav 20 mill. kr
reguleres inn i budsjettet for 2020.
4. Prosjektet finansieres med momskompensasjon på 14 mill. kr, spillemidler med 13 mill.
kr og låneopptak med 43 mill. kr.
5. 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.

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 27/20
Vedtak:
I sak 27/20 er det kommet frem nye momenter fra GIL som vi ber rådmannen se nærmere
på og presentere ved neste formannskapsmøte.
Og derfor ber vi vi om at saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem fellesforslag fra H, AP, SV, MDG, V, R, FrP, SP:
I sak 27/20 er det kommet frem nye momenter fra GIL som vi ber rådmannen se nærmere
på og presentere ved neste formannskapsmøte.
Og derfor ber vi vi om at saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 28/20 Forskuttering av spillemidler og kommunal egenandel til
spillemiddelfinansierte anlegg
Rådmannens innstilling
1. Kostnadene ved forskuttering av spillemidler dekkes inn ved rullering av budsjett og
økonomiplan.
2. Rana kommune bidrar med kommunal egenandel til ordinære anlegg som innvilges
spillemidler.
a. Øvre grense for kommunal egenandel 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.
b. For anlegg som består av flere enheter og genererer flere søknader om
spillemidler, beregnes det en kommunal andel per enhet, slik at anlegg som består
av flere enheter kan få flere kommunale tilskudd per anlegg i tråd med tidligere
praksis.
3. Lag og foreninger som søker om støtte, kan velge mellom å få utbetalt kommunal
egenandel, eller forskuttert spillemidler. Det er ikke mulig å få begge deler.
4. Retningslinjene inngår som del av kommunens økonomireglement og retningslinjer for
forskuttering av spillemidler, og trer i kraft fra vedtaksdato.
5. Øvrige vilkår for forskuttering av spillemidler, følger retningslinjer vedtatt i K.sak 70/19.

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 28/20
Vedtak:
Saken utsettes. Formannskapet ber om at saken sendes på høring til Rana idrettsråd før
den fremmes på nytt.
Formannskapet ber også om en saksutredning med et klart språk og en form som gjør det
lettere å se saken i sin helhet.
Behandling:
Geir Waage (AP) deltok ikke under behandlingen av saken da han erklærte seg inhabil da
hans far sitter i styret til Fageråsbakken. Han er dermed vedtatt inhabil etter fvl § 6 b).
Anita Sollie tok over møteledelsen under denne saken.
Lars Y. Frøysa la frem forslag for Ap, H, Sv og MDG:
Saken utsettes. Formannskapet ber om at saken sendes på høring til Rana idrettsråd før
den fremmes på nytt.
Formannskapet ber også om en saksutredning med et klart språk og en form som gjør det
lettere å se saken i sin helhet.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Enstemmig vedtatt (13-0).

PS 29/20 Valg av meddommere til tingretten og lagmannsretten,
jordskiftemeddommere og forslag på skjønnsmedlemmer.
Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag på kandidater til lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten,
jordskiftemeddommere og forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2020 –
31.12.2024 vedtas.

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 29/20
Vedtak:
Vedlagte forslag på kandidater til lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten,
jordskiftemeddommere og forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2020 –
31.12.2024 vedtas med følgende endringer:
Jordskiftedommere
John Andersen strykes og erstattes med Lars K. Bjellånes.
Alminnelige meddommere:
Følgende strykes: Marianne Kvande Hansen, Stine Mari Martinsen, Gunn Lilllian Simonsen
Bakgrunnen er at de var satt opp både som meddommere og lagrettsmedlemmer.
De er foreslått som lagrettsmedlemmer og dermed strykes de som alminnelige
meddommere
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) la frem forslag:
Forslag til endringer sak 29/20:
Jordskiftedommere
John Andersen strykes og erstattes med Lars K. Bjellånes.
Alminnelige meddommere:
Følgende strykes: Marianne Kvande Hansen, Stine Mari Martinsen, Gunn Lilllian Simonsen.
Bakgrunnen er at de var satt opp både som meddommere og lagrettsmedlemmer.
De er foreslått som lagrettsmedlemmer og dermed strykes de som alminnelige
meddommere.
Votering:
Innstillingen med endringen foreslått av Jarl Stian Johansson (H) ble enstemmig vedtatt
(13-0).

PS 30/20 Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 28.04.2020 - sak 23/20
Vedtak: Vedtaket fra sak 19/20 i oppvekst og kulturmøtet 10.03.2020 videreføres med følgende
endringer:
§ 14 Tilskudd kulturprosjekter
§ 15 Kulturpris
§ 16 Elevrådsstipend
Utgår ikke.
Festivalparagraf og vennskapsbyparagraf utgår.
Behandling:
Grunnet feil i referat ved forrige møte 10.03.2020 ble saken tatt opp på nytt.
Christine S. Antonsen(H) la fram felles forslag fra utvalget:
§ 14 Tilskudd kulturprosjekter
§ 15 Kulturpris
§ 16 Elevrådsstipend
Utgår ikke.
Festivalparagraf og vennskapsbyparagraf utgår.
Votering:
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt (11-0)

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 30/20
Vedtak:
Vedtaket fra sak 19/20 i oppvekst og kulturmøtet 10.03.2020 videreføres med følgende
endringer:
§ 14 Tilskudd kulturprosjekter
§ 15 Kulturpris
§ 16 Elevrådsstipend
Utgår ikke.
Festivalparagraf og vennskapsbyparagraf utgår.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 31/20 Valg av styrerepresentant og vararepresentant til styret i Helgeland
Sparebank sin gavestiftelse for funksjonsperiode fra 01.07.2020 - 01.07.2022
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 31/20
Vedtak:
Valg av styrerepresentant og vararepresentant til styret i Helgeland Sparebank sin
gavestiftelse for funksjonsperiode fra 01.07.2020 – 01.07.2022:
Ny styrerepresentant: Hans-Marius Øverland
Ny vararepresentant: Tonje Ødegård Strifeldt
Behandling:
Hilde Rønningsen (SV) la frem fellesforslag for SV, AP, MDG, H:
Valg av styrerepresentant og vararepresentant til styret i Helgeland Sparebank sin
gavestiftelse for funksjonsperiode fra 01.07.2020 – 01.07.2022.
Forslag:
Ny styrerepresentant: Hans-Marius Øverland
Ny vararepresentant: Tonje Ødegård Strifeldt
Votering:
Fellesforslaget fremmet av Hilde Rønningsen (SV) ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 32/20 Støtte til matutdeling - Frelsesarmeen
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 32/20
Vedtak:
Med bakgrunn i den spesielle situasjonen som vi befinner oss i. Innvilger Formannskapet
Frelsesarmeens søknad om 50.000 Kr. Bevilgningen tas av formannskapets reserverte
bevilgninger.
Formannskapet ser den gode jobben Frelsesarmeen og matvarebransjen har gjort og
håper de kan gjenoppta det gode samarbeidet så snart som mulig.
Behandling:
Lars Frøysa (AP) la frem fellesforslag fra AP, SV, H, MDG, SP, V, FrP, R:

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen som vi befinner oss i. Innvilger Formannskapet
Frelsesarmeens søknad om 50.000 Kr. Bevilgningen tas av formannskapets reserverte
bevilgninger.
Formannskapet ser den gode jobben Frelsesarmeen og matvarebransjen har gjort og
håper de kan gjenoppta det gode samarbeidet så snart som mulig.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 34/20 Kommunalt bidrag til utbygging av ny lufthavn
Rådmannens innstilling
1. Rana kommune øker sitt økonomiske bidrag til ny lufthavn med inntil 150 mill. kr til
samlet inntil 450 mill.kr.
2. Økt bevilgning på 150 mill. kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Økonomiske konsekvenser av økt ramme innarbeides i budsjett 2020 i 1. tertialrapport
og i rullering av økonomiplan 2021-2024.
4. Rana kommunes bevilgning forutsetter at Staten fullfinansierer prosjektet med en
kostnadsramme til ca. 2,1 mrd. 2017-kr, jf. Nasjonal transportplan (2018 – 2029).
5. Rana kommune forutsetter at tilbud/kontrakt med Peab Anlegg AS kan benyttes, med
ambisjon om anleggsstart høsten 2020.
6. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en egen sak når det foreligger
konkrete avtaler med statlige myndigheter.

Saksprotokoll - Formannskapet - 05.05.2020 - sak 34/20
Vedtak:
1. Rana kommune øker sitt økonomiske bidrag til ny lufthavn med inntil 150 mill. kr
til samlet inntil 450 mill.kr.
2. Økt bevilgning på 150 mill. kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Økonomiske konsekvenser av økt ramme innarbeides i budsjett 2020 i 1.
tertialrapport og i rullering av økonomiplan 2021-2024.
4. Rana kommunes bevilgning forutsetter at Staten fullfinansierer prosjektet med en
kostnadsramme til ca. 2,1 mrd. 2017-kr, jf. Nasjonal transportplan (2018 – 2029).
5. Rana kommune forutsetter at tilbud/kontrakt med Peab Anlegg AS kan benyttes,
med ambisjon om anleggsstart høsten 2020.
6. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en egen sak når det
foreligger konkrete avtaler med statlige myndigheter.

Behandling:
Line Ellingsen (R) la frem utsettelsesforslag:

Formannskapet ber om at sak 34/20 tas opp i et eget møte slik at kommunestyret har fått framlagt
et grundig saksfremlegg om konsekvenser for kommunen.

Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget fremmet av Line Ellingsen (R). Forslaget fikk 4
stemmer (SP, R) og falt.
Det ble votert over rådmannens innstilling. Innstillingen ble vedtatt med 11 mot 2 (Line
Ellingsen, R og Johan Petter Røssvoll, SP) stemmer.

PS 33/20 ***** ***** ***** *****

