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Lena Katrin Aas
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Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Johnny Ronensen (sak 13/20Allan Johansen
15/20)
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Hege Nygård
Ulla Myhre
Frode Berg
Lillian Nærem
Jan Erik Furunes
Ann Jorid Virik
Gislaug Øygarden
Per Svartvatn
Hilde Fridtjofsen
Connie Olsen
Anniken Nordland

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

Representerer
FRP

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør stab
Servicesjef
Kommuneoverlege
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør tekniske tjenester
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommuneadvokat
Kemner
Saksbehandler
Kommunikasjonssjef
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Hilde Rønningsen (SV), Elin Eide (AP) og Johan Petter Røssvoll (SP).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Spørsmål fra Mats Hansen (V) til rådmannen:
Har kommunen noen prosjekter for rehabilitering eller nybygg som kan fremskyndes for å
skaffe arbeid til entreprenørene?
Kan bygging av flere gatelys startes på relativt kort tid hvis kommunestyret velger å sette av
penger til dette, eller kreves det prosjektering og anbud?
Svar fra rådmannen:
Kommunen har – heldigvis og uavhengig av Korona-krisa – en betydelig portefølje av
investeringsprosjekt dette året som vil gi oppdrag og arbeid til entreprenørene også inn i det
neste året. Her kan nevnes:











Rana ungdomsskole (noe mindre etterarbeid og eventuelt garantiarbeid)
Moheiakvartalet (Talvikparken, Lars Meyersgate og Nordlandsveien)
Moheia fritidspark (gulvdekke, luftaggregat og vannrenseanlegg)
Gruben barneskole (skole og gymanlegg)
Båsmo barneskole (skole og gymanlegg)
Selfors barneskole (gymanlegg)
Toranesgata (gang og sykkelveg)
Brennåsen (gang og sykkelveg)
Infrastruktur (løpende VA-investeringer)
Rana kirkelige fellesråd (flere investeringstilskudd til ulike formål)
o Trygdegården (noe oppgradering)
 Leie av NAV-bygget i Mellomvika har gitt arbeid i privat regi (ombygging)

Samtid har kommunen måtte iverksette ekstraordinære byggtiltak som et resultat av Koronakrisa:







Selfors gamle sykehjem (sykehusdrift)
Selfors gamle sykehjem (teststasjon)
Selfors gamle sykehjem (luftveisklinikk)
Ytteren (kortidsavdeling)
Ytteren (Tjærahågen)
Gruben (bofellesskap)

Denne kombinasjonen av ordinære og ekstraordinære byggeprosjekt er allerede svært krevende
og bidrar til økt belastning på kommunens økonomi. Ytterligere forsering av andre
byggeprosjekt bør derfor vurderes grundig og på et senere tidspunkt (skolene på Skonseng og

Storforshei samt nytt sykehjem).
Når det gjelder gatelys er det i økonomiplanen allerede avsatt 2 mill. kr. til nye gatelys i gågata
til erstatning for kvikksølvarmaturer som ikke lengre er lovlig. Nye gatelys vil sannsynligvis
forutsette noe prosjektering og anbud avhengig av størrelsen på investeringen.
Det er også tatt initiativ til å få startet opp første del av flyplassprosjektet på Hauan dette året
som omfatter anleggsdelen for å bidra til arbeid i forlengelsen av Korona-krisa.
Maria Rausandaksel (SV)
Angående barne- og familieavdelingen og deres arbeid i forbindelse med koronakrisen.
Rådmann Robert Pettersen svarer:
Det samarbeides godt innad i oppvekst og kultur gjennom barn- og familieavdelingen, skolene
og barnehagene om å følge opp barn og unge som alle er i en spesiell situasjon med de
omfattende tiltakene som er iverksatt i disse tider.
Vi har gjort risikovurderinger for barn som er i spesielt sårbare situasjoner og disse følges opp
på ulike nivå, gjennom ulike tjenester. Skolene er de som i dag har best kontakt med barna. De
følges jevnlig opp av sine lærere og vi vil gjøre endringer for 1-3 trinn, slik at også de skal
bruke Teams mer regelmessig. Ansatte i skoler og barnehager gjør alle en viktig jobb der de er i
dag, enten de er i sine faste stillinger eller ved overføring til omsorg.
Barnevernet skal ikke drive oppsøkende virksomhet. Antall bekymringsmeldinger er på nivå
med det de var før korona-krisen. Ny midlertidig forskrift for barnevernet har lempet på
saksbehandlingsrutiner og møte-/oppfølgingsbesøk gjennom økt bruk av digitale medier.
Omdisponering av personale fra skoler og barnehager til barnevernet er ikke aktuelt, dette da
barnevernet ikke har fått flere oppgaver, oppgavene må bare løses på en annen måte. Det er
også slik at det er krav til barnevernfaglig kompetanse for å jobbe i barnevernet.

Saksliste
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Valg av protokollgodkjennere
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Arkivsaksnr

PS 12/20

Politiske saker
Fastlegeordning - rekruttering og alternative driftsformer

2020/1151

PS 13/20

Retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler

2020/904

PS 14/20

Fremdriftsplan og utredningsbehov etablering av KF
bygg

2020/1175

PS 15/20

Oppnevning av arbeidsutvalg - Forberedelse til valg av
meddommere til tingretten, lagmannsretten og
jordskifteretten,samt forslag til skjønnsmedlemmer som
velges av fylkestinget

2018/3542

PS 16/20

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål,
Rana

2019/2359

PS 17/20

Høringssvar fra Rana kommune - forslag til endringer i
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy
i utmark og på islagte vassdrag.

2015/4154

PS 18/20

Fritak etter eiendomsskatteloven etter eskl. § 7 a

2019/4407

PS 19/20

Klagesak - avslag på søknad om fritak for renovasjon Øvre Steinbakken 8

2018/3887

PS 20/20

Forlengelse av avtale mellom Rana kommune og
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS om medfinansiering
av prosjektering- og utviklingskostnader gjeldende for
2020.

2014/720

PS 24/20

Smitteverntiltak i Rana kommune

2019/2443

Politiske saker som er unntatt offentligheten
PS 21/20

Søknad om fritak eiendomsskatt gnr ***** ***** *****
*****

X

2019/4407

PS 22/20

Søknad om fritak eiendomskatt ***** ***** *****
***** ***** ***** *****

X

2019/4407

PS 23/20

Fritak fra eiendomsskatt etter eskl. § 7 a - ***** *****
***** ***** ***** ***** *****

X

2019/4407

PS 12/20 Fastlegeordning - rekruttering og alternative driftsformer
Innstilling fra Utvalg for helse- og omsorg - 10.03.2020 - sak 3/20
Vedtak:
Rådmannens innstilling
1. Foreslåtte tiltak i «Temaplan for legetjenesten- Rana kommune» legges til grunn for
arbeidet med å rekruttere fastleger til Rana kommune.
2. Utredning av alternative driftsformer for fastlegeordningen i Rana kommune tas til
etterretning.
3. Endring i kommunal finansiering av fastlegevirksomhet etter punkt 2.2 og 7.2 i
«redegjørelse alternative driftsformer» vedtas med virkning fra 01.07.2020. Man inngår
nye individuelle avtaler med fastlegene der betingelser for ny ordning tydeliggjøres.
4. Finansiering: Helse og Omsorgsavdelingen tilføres budsjettmidler for å dekke økte
utgifter knyttet til ny finansieringsordning med 3,65 millioner kroner for 2020 ved bruk
av disposisjonsfond. Økte driftsutgifter for fastlegeordningen fra 2021 innarbeides i
budsjett og økonomiplan.
5. Rådmannen bes levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og
omsorg. Der bør følgende informasjon være med
- Antall ledige fastlegehjmler
- Antall nyrekrutterte fastleger
- Tiltak som planlegges
- Analyse av situasjonen
6. Tiltaket evalueres etter 4 år
Behandling:
Det ble lagt fram fellesforslag fra Ap og Høyre:
Et nytt punkt 5:
Rådmannen bes levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og omsorg. Der
bør følgende informasjon være med
- Antall ledige fastlegehjemler
- Antall nyrekrutterte fastleger
- Tiltak som planlegges
- Analyse av situasjonen
Punkt 5 blir da punkt 6
Votering:
Fellesforslaget fra Ap og Høyre ble enstemmig vedtatt (11-0)
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Vedtak:

1) Foreslåtte tiltak i «Temaplan for legetjenesten- Rana kommune» legges til grunn for
arbeidet med å rekruttere fastleger til Rana kommune.
2) Utredning av alternative driftsformer for fastlegeordningen i Rana kommune tas til
etterretning.
3) Endring i kommunal finansiering av fastlegevirksomhet etter punkt 2.2 og 7.2 i
«redegjørelse alternative driftsformer» vedtas med virkning fra 01.07.2020. Man inngår
nye individuelle avtaler med fastlegene der betingelser for ny ordning tydeliggjøres.
4) Finansiering: Helse og Omsorgsavdelingen tilføres budsjettmidler for å dekke økte
utgifter knyttet til ny finansieringsordning med 3,65 millioner kroner for 2020 ved bruk
av disposisjonsfond. Økte driftsutgifter for fastlegeordningen fra 2021 innarbeides i
budsjett og økonomiplan.
5) Rådmannen bes levere en halvårig statusrapport til behandling i Utvalg for helse og
omsorg. Der bør følgende informasjon være med
- Antall ledige fastlegehjmler
- Antall nyrekrutterte fastleger
- Tiltak som planlegges
- Analyse av situasjonen
6) Tiltaket evalueres etter 4 år
Votering:
Innstillingen fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt (12-0).

PS 13/20 Retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler
Saksprotokoll - Eldrerådet - 12.03.2020 - sak
Vedtak:
Rådmannens innstilling: Forslag til retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler ble vedtatt
utsatt
Behandling:
Rådmannens innstilling: Forslag til retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler ble vedtatt
utsatt
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Vedtak:
Forslag til retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler vedtas.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 14/20 Fremdriftsplan og utredningsbehov etablering av KF bygg
Rådmannens innstilling
1) Følgende fremdriftsplan for etablering av KF byggdrift vedtas:

a).
b).
c).
d).

Aktivitet
Sak om fremdriftsplan
Sak om vedtekter, eierstrategi og beslutningsgrunnlag for selskapet
Formell opprettelse av foretak og valg av styre
Operasjonell drift

KST
24.03.2020
29.09.2020
29.09.2020
01.01.2021

2) Det vedtas en øvre ramme på inntil 500 000 kroner for å hente inn ekstern bistand for
operasjonaliseringen. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
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Vedtak:
1) Følgende fremdriftsplan for etablering av KF byggdrift vedtas:

a).
b).
c).
d).

Aktivitet
Sak om fremdriftsplan
Sak om vedtekter, eierstrategi og beslutningsgrunnlag for selskapet
Formell opprettelse av foretak og valg av styre
Operasjonell drift

KST
24.03.2020
29.09.2020
29.09.2020
01.01.2021

2) Det vedtas en øvre ramme på inntil 500 000 kroner for å hente inn ekstern bistand for
operasjonaliseringen. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
3) Det forutsettes at kommunens retningslinjer for miljø og klima følges i det videre
arbeidet med og av KF Bygg.
Behandling:
Olav Nyjordet (MDG) la frem fellesforslag for MDG, AP, H, og SV:
Forslag til et punkt 3:
Det forutsettes at kommunens retningslinjer for miljø og klima følges i det videre arbeidet med
og av KF Bygg.
Votering:

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 9 (AP, H, SV, MDG, FRP og V) mot 4 stemmer (SP
og Rødt).
Fellesforslaget fra MDG, AP, H og SV ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Johan Petter
Røssvoll (SP) og Johnny Ronesen (FrP).

PS 15/20 Oppnevning av arbeidsutvalg - Forberedelse til valg av
meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten,samt forslag
til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget
Rådmannens innstilling
Formannskapets oppnevner et arbeidsutvalg bestående av:
Leder:
Medlemmer:
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Vedtak:
Formannskapets oppnevner et arbeidsutvalg bestående av:
Leder: Elin Dahlseng Eide
Medlemmer: Jarl Stian Johansson, Nina Mikkelborg (FrP) og Johan Petter Røssvoll (SP).
Behandling:
Forslag fra Ap, H, SV og MDG til AU
15/2020 Oppnevning av arbeidsutvalg - Forberedelse til valg av meddommere til tingretten,
lagmannsretten og jordskifteretten,samt forslag til skjønnsmedlemmer som velges av
fylkestinget
Foreslår følgende:
Leder: Elin Dahlseng Eide
Medlem: Jarl Stian Johansson
Johan Petter Røssvoll la frem forslag til medlemmer: Nina Mikkelborg (FrP) og Johan Petter
Røssvoll (SP)
Votering:
Forslagene ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 16/20 Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
Innstilling til Formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 sak 19/20
Vedtak:
Forskriftene vedtas med endringer og evalueres etter 2 år.
Følgende endres i forskriftene:
§ 4 Definisjoner
Det må være minimum 20 betalende medlemmer ....
§11 Kulturstipend
Det må kunne søkes fortløpende.
§12 Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd:
c) ....minst 20 medlemmer.
§14 Tilskudd til kulturprosjekter
Det må kunne søkes fortløpende. Det skal være mulig å søke støtte til kursvirksomhet,
seminarer, studiereiser eller utdanning. Fjern punkt C)
§15 Tilskudd til festivaler og §16 Kulturpris
Begge paragrafene utgår. Det kan søkes om vanlige kulturmidler.
Behandling:
Det ble gitt en innledning til forskrift for tildeling av kulturmidler av rådgiver Nils-Jørgen
Mehus før behandlingen av saken.
Christine S. Antonsen(H) la fram felles forslag fra utvalget:
Forskriftene vedtas med endringer og evalueres etter 2 år.
Følgende endres i forskriftene:
§ 4 Definisjoner
Det må være minimum 20 betalende medlemmer ....
§11 Kulturstipend
Det må kunne søkes fortløpende.
§12 Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd:
c) ....minst 20 medlemmer.
§14 Tilskudd til kulturprosjekter
Det må kunne søkes fortløpende. Det skal være mulig å søke støtte til kursvirksomhet,
seminarer, studiereiser eller utdanning. Fjern punkt C)
§15 Tilskudd til festivaler og §16 Kulturpris
Begge paragrafene utgår. Det kan søkes om vanlige kulturmidler.
Votering:
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt (10-0)
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Vedtak:
Forskriftene vedtas med endringer og evalueres etter 2 år.
Følgende endres i forskriftene:
§ 4 Definisjoner
Det må være minimum 20 betalende medlemmer ....
§11 Kulturstipend
Det må kunne søkes fortløpende.
§12 Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd:
c) ....minst 20 medlemmer.
§14 Tilskudd til kulturprosjekter
Det må kunne søkes fortløpende. Det skal være mulig å søke støtte til kursvirksomhet,
seminarer, studiereiser eller utdanning. Fjern punkt C)
§15 Tilskudd til festivaler og §16 Kulturpris
Begge paragrafene utgår. Det kan søkes om vanlige kulturmidler.
Votering:
Innstilingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 17/20 Høringssvar fra Rana kommune - forslag til endringer i
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag.
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 16/20
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune. Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk
av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
MPR utvalget avgir følgende uttale:
Rana kommune har følgende merknader til høringen:
Rana kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sitt høringssvar til klima
og miljødepartementet den 10. februar om endringsforslaget punkt 2. Generelle kommentarer til
regelverket – behov for en helhetlig gjennomgang.
Rådmannens forslag under punkt 1 og 2 beholdes slik de er foreslått.
Rådmannens forslag under punkt 3 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 5.
Rådmannens forslag under punkt 4 strykes.
Rådmannens forslag under punkt 5 beholdes slik det er foreslått.

Rådmannens forslag under punkt 6 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 8.
Rådmannens forslag under punkt 7 beholdes slik det er foreslått.
Behandling:
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem fellesforslag for SP, H AP, SV og FrP:
Høringssvar fra Rana kommune forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag.
MPR utvalget avgir følgende uttale:
Rana kommune har følgende merknader til høringen:
Rana kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sitt høringssvar til klima og
miljødepartementet den 10. februar om endringsforslaget punkt 2. Generelle kommentarer til
regelverket – behov for en helhetlig gjennomgang.
Rådmannens forslag under punkt 6 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 8.
Oppmåling og avstand etter forskriften § 5 første ledd bokstav C.
Terje Røli (SP) la frem forslag:
Punkt 4 i rådmannens høringssvar strykes.
Votering:
Det ble først votert over fellesforslaget fremmet av Johan Petter Røssvoll (SP). Forslaget ble
enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble så votert over punkt 1 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble votert over punkt 2 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).
Punkt 3 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot punkt 5 i høringssvaret fra USS.
Punkt 3 i rådmannens høringssvar falt med 2 stemmer (SV, R).
Punkt 4 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot forslaget fra Terje Røli (SP) om å stryke
dette punktet.
Punkt 4 falt med 4 stemmer (Lone Steen (SV), Petr Skjolden Fagereng (R), Johan Petter Røssvoll
og Anne Kari Snefjellå (SP).
Det ble votert over punkt 5 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt.
Punkt 6 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot punkt 6 i høringssvaret fra USS.
Punkt 6 i høringssvaret fra USS ble vedtatt med 9 mot 2 (SV, R) stemmer.
Det ble så votert over punkt 7 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).
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Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune. Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk
av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
Rana kommune har følgende merknader til høringen:
Rana kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sitt høringssvar til klima
og miljødepartementet den 10. februar om endringsforslaget punkt 2. Generelle kommentarer til
regelverket – behov for en helhetlig gjennomgang.
Rådmannens forslag under punkt 1 og 2 beholdes slik de er foreslått.
Rådmannens forslag under punkt 3 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 5.
Rådmannens forslag under punkt 4 strykes.
Rådmannens forslag under punkt 5 beholdes slik det er foreslått.
Rådmannens forslag under punkt 6 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 8.
Rådmannens forslag under punkt 7 beholdes slik det er foreslått.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 18/20 Fritak etter eiendomsskatteloven etter eskl. § 7 a
Innstilling
Oversikt over eiendommer fritatt etter eskl. § 7 i 2020 tas til orientering.
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Vedtak:
Oversikt over eiendommer fritatt etter eskl. § 7 i 2020 tas til etterretning.
Behandling:
Geir Waage (AP) la frem forslag om å bytte ordet orientering til etterretning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig med endringsforslaget fra Geir Waage (AP) ble
enstemmig vedtatt (13-0).

PS 19/20 Klagesak - avslag på søknad om fritak for renovasjon - Øvre
Steinbakken 8
Rådmannens innstilling
1. Klage av 12. desember 2019 over avslag på søknad om fritak for renovasjonsavgift av
28. januar 2019, tas ikke til følge
2. Kommunens vedtak av 28. januar 2019 stadfestes
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Vedtak:
3. Klage av 12. desember 2019 over avslag på søknad om fritak for renovasjonsavgift av
28. januar 2019, tas ikke til følge
4. Kommunens vedtak av 28. januar 2019 stadfestes
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 20/20 Forlengelse av avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen
Lufthavnutvikling AS om medfinansiering av prosjektering- og
utviklingskostnader gjeldende for 2020.
Rådmannens innstilling
Gjeldende avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS datert
15.9.2017, vedtatt i KST-sak 89/17 og forlenget til utgangen av 2019 i KST-sak 98/18, forlenges
til å gjelde også for 2020.
Avtalen forlenges i påvente av ny sak om bygging og drift ny flyplass, som vil inneholde forslag
til ny avtale mellom kommunen og flyplassens prosjekt- og driftsorganisasjon når dette er
avklart med staten i løpet av første halvår 2020.
Budsjetterte kostnader for prosjektering mv. på 30 mill. kr fram til planlagt byggestart i august
2020, der kommunens andel på 50 prosent utgjør 15 mill. kr, finansieres innenfor bevilgningen
i budsjett for 2020 på 251 mill. kr.
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Vedtak:

Gjeldende avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS datert
15.9.2017, vedtatt i KST-sak 89/17 og forlenget til utgangen av 2019 i KST-sak 98/18, forlenges
til å gjelde også for 2020.
Avtalen forlenges i påvente av ny sak om bygging og drift ny flyplass, som vil inneholde forslag
til ny avtale mellom kommunen og flyplassens prosjekt- og driftsorganisasjon når dette er
avklart med staten i løpet av første halvår 2020.
Budsjetterte kostnader for prosjektering mv. på 30 mill. kr fram til planlagt byggestart i august
2020, der kommunens andel på 50 prosent utgjør 15 mill. kr, finansieres innenfor bevilgningen i
budsjett for 2020 på 251 mill. kr.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 21/20 Søknad om fritak eiendomsskatt gnr ***** ***** ***** *****
PS 22/20 Søknad om fritak eiendomskatt ***** ***** ***** ***** *****
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PS 23/20 Fritak fra eiendomsskatt etter eskl. § 7 a - ***** ***** ***** *****
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PS 24/20 Smitteverntiltak i Rana kommune
Rådmannens innstilling
1) Formannskapet fatter vedtak om lokale smittevernstiltak med hjemmel i smittevernloven
§ 4-1, basert på kommuneoverlegens vedlagte forslag
2) Det blir framlagt en sak for kommunestyret 14. april 2020 vedrørende videre
smitteverntiltak i Rana kommune.

Saksprotokoll - Formannskapet - 07.04.2020 - sak 24/20
Vedtak:
1) Formannskapet fatter vedtak om lokale smittevernstiltak med hjemmel i smittevernloven
§ 4-1, basert på kommuneoverlegens vedlagte forslag
2) Det blir framlagt en sak for kommunestyret 14. april 2020 vedrørende videre
smitteverntiltak i Rana kommune.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

