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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent. Sak 76/20 er satt opp som politisk sak men er en
referatsak. Geir Waage (AP) la frem forslag om å sette opp sak om åpningstider i
barnehager til politisk behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Protokollgodkjennere: Karl Hans Rønning (SP), Hilde Rønningsen (SV) og Elin Eide
(AP).
Permisjoner:
 Hans Jørgen Røssvoll (SP) fikk innvilget permisjon til kl. 13:45
 Johan Petter Røssvoll (SP) fikk innvilget permisjon fra kl. 13:45-15:30.
 Gaute Ove Larsen (H) fikk innvilget permisjon fra kl. 17:00 og deltok under
behandlingen av sakene PS 74/20 til og med sak PS 81/20.
 Nina Mikkelborg (FrP) fikk innvilget permisjon fra kl. 17:00 og deltok under
behandlingen av sakene PS 74/20 til og med sak PS 81/20.
 Helge Karstensen ble innvilget permisjon fra kl. 18.15 og deltok til og med
behandlingen av sak 74/ 20 til og med 82/20.
 Camilla Juvik (AP) og Jimmy Losvik (AP) ble innvilget permisjon kl. 19:30
 Allan Rognan (SP) ble innvilget permisjon k. 19:45

Habilitet:
 Lars Egil Sætermo (AP) erklærte seg inhabil i sak 85/20 da han har eiendom i
området dette omhandler.
 Allan Rognan (FrP) erklærte seg inhabil i sak 81/20, ha hans firma skal forhandle
leiekontrakt i eiendom saken omhandler.
 Ina Trælnes (AP) har fått sin habilitet vurdert til sak 85/20 da hun er bosatt i
Plurdalen. Hun ble vurdert habil til å behandle saken, da saken omhandler område
som grenser til Plurdalen, men ikke har betydning for Plurdalen.

Orienteringer/informasjon:





Halvårsregnskapet 2020 v/Rådmann Robert Pettersen
Covid 19 og organisering av skoler og barnehager høsten 2020
v/kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem
Covid-19 og situasjonen i Rana v/kommuneoverlege Frode Berg
Orientering om flyplassprosjektet v/ordfører Geir Waage og rådmann Robert
Pettersen

Temamøte: Rana inn i framtida: Industri, energi og nye arbeidsplasser
Seminar om de industrielle planene og mulighetene i Rana. Det var satt av 15 minutter til
diskusjon og spørsmål etter hver enkelt innleder.


Velkommen, v/ Ole Kolstad, Adm. dir., Rana Utvikling

 Freyr v/ Tom Jensen, Adm. dir., FREYR
Orientering om FREYRs planer om etablering av pilotfabrikk og gigafabrikk for
battericelleproduksjon i Mo i Rana.
 MIP v/ Jan Gabor, Markedssjef, Mo Industripark Marked og Info
Hva skjer i Mo industripark? Orientering om MIP, FREYRs pilotfabrikk, sirkulærøkonomi
og aktuelle prosjekter i industriparken.
 Kraftbehovet for industrien v/ Anders Tørud, Seniorrådgiver ved
Kunnskapsparken Bodø og forfatter av rapporten «Et elektrisk Helgeland - Kartlegging av
mulig fremtidig kraftbehov»
Har vi nok kraft i regionen for å bygge opp ny industri? Orientering om hvordan
energisituasjonen blir påvirket av planlagte investeringer og tiltak for omstilling.


Linda Helén Haukland Fylkesråd for næring ved Nordland fylke

 Prosjektet Mobilisering for batterifabrikk. v/ Kim-André Åsheim, Prosjektleder,
Rana Utvikling
Hvordan Rana Utvikling jobber for å legge til rette for at battericellefabrikken Rana,
ringvirkninger og muligheter i årene som kommer.

Planstrategi – workshop om utfordringer for Rana v/ samfunnsplanlegger Gro
Sæten

Sak: Åpningstider barnehager i Rana kommune
Saksprotokoll - Kommunestyret – 01.09.2020 Vedtak:
Åpningstider barnehager i Rana kommune
1) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at barnehagene i Rana kommune har 8.5
timers åpningstid fra 3. september d.å.
2) Kommunestyret ber rådmannen iverksette full åpningstid fra mandag 7. september
d.å.
Dersom dette vil medføre økte driftsutgifter ber kommunestyret rådmannen om å
legge fram en budsjettregulering sak i førstkommende kommunestyremøte.

Behandling:
Geir Waage (AP) la frem forslag om å sette opp sak om åpningstider i barnehager til
politisk behandling.
Geir Waage (AP) la frem fellesforslag til vedtak:
Åpningstider barnehager i Rana kommune
1) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at barnehagene i Rana kommune har 8.5
timers åpningstid fra 3. september d.å.
2) Kommunestyret ber rådmannen iverksette full åpningstid fra mandag 7. september
d.å.
Dersom dette vil medføre økte driftsutgifter ber kommunestyret rådmannen om å
legge fram en budsjettregulering sak i førstkommende kommunestyremøte.

Votering:
Det ble enstemmig vedtatt (36-0) behandle sak om åpningstider i barnehagen.
Det ble så votert over fellesfellesforslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt (36-0).

Spørsmål til administrasjon/ordfører:

Christine S. Antonsen (H):
Et av fokusområdene i Rana skolen er tilpasset opplæring, som betyr at man skal gi
opplæring som passer for hver enkelt elev. I opplæringslovens §1-3 står det at
opplæringen SKAL tilpasses elevens evner og forutsetninger.
Det står at formålet vi har med tilpasset opplæring er at færre får behov for
spesialundervisning, det skal være likeverdig opplæring, vi skal redusere utenforskap og
stigmatisering, og til slutt bedre læring for alle.
Veldig bra!
Så er det de konkrete tiltakene for tilpasset opplæring vi har ute på skolene: SEIRE ved tre
skoler, elevtjenesten ved Rana U, Læringslab Selfors ( leksehjelp), dysleksivennlig skole
Utskarpen, videreutvikling av « Fellesen» Rana U, læringskurs, utplassering,
underveisvurdering, innsatsteam og innkomstsamtaler. Alt dette er kjempegode tiltak.
Jeg mener jeg har kjennskap til hva de fleste av disse tiltakene dreier seg om og hvilke
elever de er rettet mot.
Da blir mitt spørsmål: hva gjøres av tilpasset opplæring av spesielt flinke elever/ elever
med stort læringspotensiale? Hvordan følges de opp? Hvilke tiltak har vi for å løfte disse?
Vi vet at elever med evner og talent fort kan bli lei og umotivert og utvikle negativ adferd,
derfor er det viktig at alle elever ivaretas på best mulig måte for å få best mulig læring.
Kommunaldirektør Lillian Nærem svarer:
Innledning
Elever med stort læringspotensial -Hvilke elevgruppe snakker vi om?
Det finnes mange ulike begreper for å definere elever som er mer faglig avanserte enn
andre elever.
«Elever med sterke behov og potensial innenfor akademiske fag som matematikk,
lesing/skriving/språk, naturfag, teknologi, samfunnsvitenskap eller kreative/estetiske fag, og
som kan transformere sitt potensial til talent kun dersom disse behovene blir identifisert og
møtt i et rikt og responderende læringsmiljø» (Idsøe, 2014 a)
Noen kan i tillegg til disse evnene ha vansker, for eksempel dysleksi eller ADHD. Andre kan
for eksempel ha stort læringspotensial, men lav motivasjon eller lav sosial funksjonsevne
Elever med et stort læringspotensial kan også være skoleflinke, men det er mange av dem
som underpresterer, mister motivasjonen og til og med dropper ut av skolen på tross av sitt
høye potensial. (Udir.no)
Opplæringstilbudet til elever med høyt læringspotensial i Rana-Skolen
I Rana-skolen er dette en elevgruppe som får undervisning og tilpasset opplæring som
ivaretar hensynet til variasjon, relevans, mestringsnivå og motivasjon. Det vi vet er at
opplæringstilbud som virker best for elever som strever litt, også virker best for elever
med stort læringspotensial. Dette er undervisning som ivaretar det praktiske, varierte og
relevante og som gir gode muligheter for underveisvurdering. Et konkret eksempel på

dette er opplæring som legger til rette for elevinvolvering, samarbeid, utforsking, prøving
og feiling – altså «rike oppgaver». Slike oppgaver kan løses på ulikt nivå og har rom for at
lærer (og medelever) veileder underveis i prosessen. Det er ofte i barneskolen at vi får
kunnskap om elvene som har stort læringspotensial og at en tilpasset opplæring er
sentralt for at også denne elevgruppen oppretteholder læringsmotivasjonen er det
nødvendig med tilpasninger også på barnetrinnet mht. progresjon og variasjon
«I ekstreme tilfeller har elever fått mulighet til å forsere skoleløpet i matematikk og gjøre seg
ferdig med grunnskolen i enkeltfag på kortere tid enn 10 år, men for de aller fleste er
klassetilhørighet så viktig at rike oppgaver og tilpasning i egen klasse er det desidert
viktigste vi kan gjøre for å ivareta også denne elevgruppen. I tillegg har vi små forhold og lar
i perioder enkelte elever hospitere på et høyere nivå, gjerne ved at elever på f.eks. 6.og 7.trinn
får delta i prosjekter»
Rektor ved Storforshei Barne- og ungdomsskole
«Ved Rana U. har vi i tillegg har vi ekstra tilbud til elever med høyt læringspotensialet
og muligheten for å forsere og ta fag på videregående. Et konkret eksempel på dette
er opplæring som legger til rette for elevinvolvering, samarbeid, utforsking, prøving
og feiling – altså «rike oppgaver». Slike oppgaver kan løses på ulikt nivå og har rom
for at lærer (og medelever) veileder underveis i prosessen, Ved Rana U kan elever med
høyt læringspotensialet få et tilbud i samarbeid med læringssenteret.
Rektor ved Mo ungdomsskole
Andre forhold
Det vil i tiden som kommer også vurderes om samhandling og samarbeid med Newtonrommet ved Vitensenteret i Nordland kan bidra med tilbud til denne elevgruppen, men vi
har også eksempler på at elever får tilbud samarbeid med vgs. og fylkeskommunen.
Temaet tas opp i Samarbeidsutvalget for grunnopplæringen til høsten.
Christine S. Antonsen (H)
I år har mange vært på norgesferie, og mange har el bil. Det er blitt meg fortalt at det er
problemer med å finne ladestasjon i Rana. Jeg lurer på hvor mange ladestasjoner er
tilgjengelig i sentrum?
Ordfører Geir Waage svarer:
Det er i alt 24 ladepunkt i Rana. Det finnes flere app'er og karttjenester hvor man kan
lokalisere ladepunkt innenfor et geografisk område. Dersom man ser på eksempelvis
ladestasjoner.no får man en oversikt over ladepunkt i Rana. I tillegg til kommunen er det
flere private aktører som tilbyr lading med ulike former for betalingsløsninger.
Rana kommune har følgende ladestasjoner:
 Trekanten med plass for 4 biler
 Domus med plass for 2 biler
 Meyer med plass for 2 biler
 Campus med plass for 2 biler
Ladestasjoner.no:

Olav Nyjordet (MDG):
Jeg ønsker å stille spørsmål i førstkommende formannskapsmøte. Er usikker på om
spørsmålet skal stilles direkte til rådmann eller om det formeldt skal stilles til deg. Jeg
velger å sende det til deg.
Rana kommune har et mål om å øke sykkelbruken i kommunen fordi det vil løse en del
problemer og samtidig gi mange fordeler.
Jeg sykler mye rundt i distriktet og har ofte med et av mine barnebarn.
Jeg ser at det er veldig varierende standard i forhold til utforming, vedlikehold og tekniske
løsninger på fremkommelighet. Spesielt i bynære strøk.
Mange plasser er det meget ubehagelig å sykle og noen steder er det direkte farlig for både
barn og voksne å ferdes med sykkel.
Mine spørsmål er da følgende:
1. Har Rana kommune en detaljert standard som brukes ved utforming av gang og
sykkelveg?
2. Har kommunen konkrete rutiner på vedlikehold av gang og sykkelveiene?
Ordfører Geir Waage svarer:
1. Bygging av nye gang-/sykkelveier, og gang-/sykkelveier bygd i de senere årene, skjer i
henhold til Statens Vegvesens vegnormaler. Disse normalene stiller krav til stigning,
kurvatur, bredde, bæreevne, oppbygging, asfalt, belysning, etc. Eldre gang-/sykkelveier
kan nok i en del tilfeller være bygd med vesentlig dårligere standard.
2. Ja, vi har drift- og vedlikeholdsrutiner for gang-/sykkelveinettet. Dette gjelder forhold
som brøyting, strøing, asfalt, grøfter/overvann/stikkrenner, kantklipping, belysning,
etc. Tilstanden på gang-/sykkelveinettet og vedlikeholdsinnsatsen står i direkte
forhold til tilgjengelige ressurser. Henviser for øvrig til «Hovedplan vei», som beskriver
tilstanden i det kommunale veinettet.

Vedlagt ligger kortversjonen av «Hovedplan vei» der gang- og sykkelveger er
kommentert særskilt på side 10 og 11.
Olav Nyjordet (MDG):
Mange sitter med kunnskap som vedrører naturmangfold i Rana.
Hvor eller hvordan skal privatpersoner foreninger og grunneiere komme med
opplysninger som kan bidra til kunnskap om spesielle forekomster av planter, dyr og
naturtyper i Kommunen?
Ordfører Geir Waage svarer:
Angående sak 66/20
Under høringen av planprogrammet ble en faggruppe samlet for å gi innspill til prosess og
innhold. Når temakartet for naturmangfold skal utarbeides ser administrasjonen for seg å
igjen samle en slik faggruppe med deltakere som har kunnskap, erfaring og meninger om
forvaltning av naturmangfold i kommunen. Dette kan være deltakere både fra offentlig
forvaltning, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Vi ønsker også å invitere åpent ut
gjennom f.eks aviser og nettsiden om at folk kan gi innspill til viktige områder for
naturmangfold eller områder som børt kartlegges.
Temakartet skal også bruke informasjon fra andre databaser som f.eks Artsdatabanken sitt
Artskart. Vi vil derfor oppfordre alle som gjør funn av spesielle forekomster av planter og
dyr m.m. om å legge det inn i Artskartet. Denne informasjonen vil da komme med i
temakart for naturmangfold.
Alf Helge Straumfors (R):
Rødt ønsker å stille spørsmål ved hva Rana Kommune egentlig ønsker å oppnå, og framfor
alt om man virkelig har vurdert konsekvensene ved sin handlemåte i saken som
omhandler Fylkesmannens vedtak om tvangsmulkt for kommunen på grunn av brudd på
Opplæringslovas § 9A overfor flere elever. Er kommunens politiske ledelse komfortabel
med håndteringen av saken, av administrasjon og juridisk avdeling?
Saken har vært referert i media i mer enn ett år, og har gått over flere «omganger», fra
vondt til verre. Den nevnte paragrafen i Opplæringslova er å anse som svært viktig. Den
skal sikre elevene et trygt skolemiljø, og det er altså dette som Fylkesmannen har fastslått
at Rana Kommune ikke har gjort, og ansett bruddene som så alvorlige at dagsbøter er ilagt.
Fylkesmannens siste pålegg kan i utgangspunktet ikke påklages, og her mener vel de fleste
at Kommunen med all rimelighet burde kastet inn håndkleet, tatt boten, innsett at man har
feilet, satt eventuell prestisje til side og gjort det som må gjøres for å løse saken.
Men i stedet går kommunen gjennom sin advokat til det mildt sagt oppsiktsvekkende skritt
å bestride Fylkesmannens vedtak (som ikke kan påklages), samt skylde på foreldrene for
at saken er kommet dit den er. Og man vurderer til og med rettsak mot staten hvis man
ikke får det som man vil.
Er dette fornuftig og rimelig?
Hva vil skje hvis kommunen ikke får medhold? Som Rødt ser det, vil man da ha forårsaket
et massivt tap av omdømme, både for kommune, lokalsamfunn og skole. For ikke å snakke
om de økonomiske omkostningene. Tvangsmulkten alene tilsvarer vel allerede mer enn
én lærerstilling.

Hva hvis kommunen faktisk vinner fram? I praksis vil det bety at man har påført
Opplæringslova et alvorlig skudd for baugen – den vil ikke lenger være en garanti for at
barn sikres grunnleggende rettigheter. Ønsker virkelig kommunen dette – å gå til kamp
mot barns rettigheter?
Aller viktigst: I begge tilfeller har man påført skole, lokalsamfunn, elever og foreldre en
vond og uakseptabel belastning, og sannsynligvis skapt sår som aldri vil kunne leges. Og
mens dette skjer over måneder og år, lider allerede traumatiserte barn.
Rødt vil gjenta og presisere vårt spørsmål til den politiske ledelsen i Rana Kommune:
Hva ønsker Rana Kommune å oppnå gjennom sin handlemåte i denne saken? Har
man virkelig vurdert konsekvensene for omdømme og økonomi, og aller viktigst: de
helsemessige og menneskelige konsekvensene ved en slik handlemåte? Er politisk
ledelse komfortabel med at man har lagt seg ut med Fylkesmannsembetet, og
bestrider viktigheten av sentrale deler av loven som skal beskytte barns
rettigheter?
Kommuneadvokaten svarer:
Rødt har stilt følgende spørsmål til politisk ledelse i Rana kommune v/ordfører Geir
Morten Waage:
Rødt ønsker å stille spørsmål ved hva Rana Kommune egentlig ønsker å oppnå, og
framfor alt om man virkelig har vurdert konsekvensene ved sin handlemåte i saken
som omhandler Fylkesmannens vedtak om tvangsmulkt for kommunen på grunn av
brudd på Opplæringslovas § 9A overfor flere elever. Er kommunens politiske
ledelse komfortabel med håndteringen av saken, av administrasjon og juridisk
avdeling?
Ved brev av 24. og 27. april 2020 tok Rana kommune opp en rekke prinsipielle spørsmål
knyttet til Fylkesmannens vedtak om å ilegge kommunen tvangsmulkt av 16. mars 2020.
Bakgrunnen for dette var at saken er sammensatt, og at den reiser noen prinsipielle
juridiske spørsmål knyttet til anvendelsen av reglene om tvangsmulkt i opplæringsloven.
Med dette som utgangspunkt ba Rana kommune fylkesmannen om å omgjøre vedtaket helt
eller delvis.
Parallelt med at Rana kommune har korrespondert med fylkesmannen har fagavdelingen
fortsatt det løpende arbeidet for at disse elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.
Det er utarbeidet nye tiltaks- og aktivitetsplaner som er oversendt fylkesmannen, og dette
arbeidet implementeres nå fra skolestart.
Rana kommune har ikke slik Rødt hevder lagt skylden på foreldrene til elevene i denne
saken. Tvert imot har det vært arbeidet kontinuerlig fra skoleavdelingen sin side med sikte
på å imøtekomme de pålegg som er gitt av fylkesmannen.
Fylkesmannen ga tilbakemelding på kommunens anmodning om omgjøring ved brev av
25. juni og 8. juli 2020. Fylkesmannen omgjorde ingen av vedtakene. Slik kommunen ser
det er det fortsatt noen problemstillinger som fylkesmannen ikke har tatt stilling til. En av
problemstillingene som er reist er spørsmålet om skoleeiers ansvar for skolemiljøet til de
øvrige elevene og deres foresatte ved skolen. Videre har Rana kommune som arbeidsgiver
ansvar for arbeidsmiljøet til samtlige ansatte ved skolen, og må som arbeidsgiver også
forholde seg til rektors arbeidsrettslige vern. Kommunen har mottatt flere
bekymringsmeldinger fra hovedverneombud og tillitsvalgte, som er knyttet til

arbeidsmiljø og skolemiljø for andre ansatte og elever ved skolen. Kommunen mener at
dette er prinsipielle spørsmål som fylkesmannen ikke har vektlagt ved sine vurderinger.
Det er inngitt fire anmeldelser, både mot skoleeier, rektor og ansatte. Dette gjelder både
tjenesteforsømmelse og brudd på opplæringsloven. Så langt Rana kommune er kjent med
er det foreløpig ikke tatt noen etterforskningsmessige skritt i saken.
Dersom kommunen skal reise søksmål mot staten er dette basert på de prinsipielle sidene
av saken, og grensene for når det er rimelig og nødvendig å ilegge tvangsmulkt i
skolemiljøsaker. Kommunen har enda ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet, men vil
avklare dette innen 16. september som er fristen for å reise søksmål.
Hilde Rønningsen (SV):
Ordfører,
Jeg har fått henvendelser fra foreldre om at det er bestemt at det skal fortsatt være
klisterforbud i Ranahallen.
Slik jeg forstår det, så spilles det fra 15-årsalderen håndball med klister. Dette betyr at fra
denne alderen og opp, så må det i stedet leies tid i Ytteren-hallen, fordi der har de valgt å ta
den ekstra jobben eller/og utstyret for å rengjøre.
Kapasiteten i Ytterenhallen er ikke tilstrekkelig for å håndtere de som ikke får spille med
klister i Ranahallen. Dette gir mindre treningstid for håndballspillere i denne
aldersgruppen.
Mitt spørsmål er:
Hvordan er økonomien i dette for kommunen når vi har brukt betydelige midler til å
oppgradere Ranahallen - taper vi mer leieinntekter på å ekskludere håndballag som spiller
med klister, enn ved å gi de adgang til å spille med bruk av klister, mot eventuelt påslag i
leien for å dekke eventuelle merutgifter? Finnes det noen løsninger ordfører, for å tillate
håndballspill i Ranahallen, med klister?
Ordfører svarer:
Det vises til redegjørelsen fra Moheia fritidspark i fredagens utgave av Rana Blad.
Ranahallen taper ikke inntekter for gruppen av barn og unge da det er et kommunalt
vedtak om at disse har gratis trening fra mandag til fredag.
Disse har fortsatt treningstid i Ranahallen – men uten bruk av klister som er forbeholdt
junior og seniorlag. For øvrig er hele kapasiteten til Ranahallen nå utleid til om lag 30 ulike
lag og foreninger.
I fjor gikk i hovedsak kampene for junior og senior som benytter klister i Ytterenhallen.
Disse er det betalende satser for. Rana HK spilte sine kamper og har treninger i
Ytterenhallen.
Det finnes løsninger for å fjerne klister på spilleflaten. Dette er en stor investering på ca.
kr. 400 000,- for maskineri til å vaske spilleflaten og det må i tillegg anskaffes en
ballvaskemaskin for å renholde håndballene som benyttes til trening og kamp.
Utfordringen ligger ikke bare i at hallflaten og baller må renholdes.

Det er et like stort problem at det kommer klister inn i garderober og ganger. Spillerne har
klister på hendene og setter klister igjen på vasker dørhåndtak og benker. Spillerne har
også klister på sko som benyttes i hele anlegget. Det er veldig tidkrevende og dermed en
stor kostnad å fjerne klister.
Det er også en utfordring for å få tilgang til å fjerne klister. Ranahallen er utleid fra 08.15
til 22.30 5 dager i uken. Å gjøre ekstra renhold på kveld eller i helgene finnes det heller
ikke budsjettmessig dekning for.
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2020/6160
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2020/9752

PS 80/20 Supplering av meddommere/lekdommere for
perioden 2021-2024

2018/3542
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2019/2303
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Søndre gate 11

2019/1317

PS 83/20 Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for
Løkberg

2015/3666

PS 84/20 Permisjon fra politiske verv - Carina Hoff-Johansen

2019/3651

PS 85/20 Søknad om støtte fra kommunens næringsfondframføring av ny 22 KV kraftlinje strekningen
Grønnfjelldal - Steintippen Lille Kallvatnet.

2020/9840

PS 74/20 Referatsaker
RS 9/20 Avtale om salg av aksjer i Rana Utviklingsselskap AS
PS 76/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 – Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 74/20
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling:
Politisk sak 76/20 «Årsregnskap og årsberetning 2019 – Indre Helgeland
Kontrollutvalgssekretariat» skal være referatsak og ikke politisk sak. Saken ble derfor
behandlet som referatsak.

PS 75/20 Årsmelding for kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana 2019
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 75/20
Vedtak:
Årsmelding for 2019 for kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana tas til orientering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 76/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Indre Helgeland
Kontrollutvalgssekretariat
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 76/20
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Behandling:
Saken ble behandlet som referatsak.

Votering:
Enstemmig vedtatt (37-0)

PS 77/20 Barnevernet - rapport og handlingsplan
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 77/20
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten med tiltaksplan for barnevernet til orientering.
2. Det skal legges frem halvårlige rapporter som viser utviklingen av den samlede
innsatsen overfor barn og unge, med et særlig fokus på barnevernstjenesten.
Behandling:
Karl Hans Rønning (SP) la frem forslag for SP:
Punkt 2 i rådmannens innstilling byttes ut med nytt forslag: I tråd med anbefaling fra
Agenda Kaupang settes det i gang et utviklingsprosjekt i regi av kommunaldirektør for å
styrke den helhetlige satsingen mot barn og unge i Rana kommune. Det er viktig at de
ansatte blir involvert i dette utviklingsarbeidet. Punkt 2 i rådmannens innstilling blir nytt
punkt 3.
Votering:
Innstillingen fra oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (37-0).
Forslaget fremmet av SP falt med 18 stemmer (SP, R, FrP og V).

PS 78/20 Prosjekt «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana»
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 78/20
Vedtak:
1. Prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana» inngår som medvirkningsprosess
knyttet til revidering av Kommunedelplan byutvikling 2006 – 2014, vedtatt 18.09.2007.
Rana Utvikling ivaretar prosjektledelse.
2. Rana kommune deltar i prosjektets styringsgruppe sammen med næringslivet. Nordland
fylkeskommune inviteres til å delta som observatør. Styringsgruppen gis mandat til å
fastsette endelig organisering av prosjektet.
3. Kommunestyret bevilger kr. 500 000,- fra næringsfondet som kommunens andel av det
2-årige prosjektet med en samlet kostnadsramme på kr. 2 000 000,-.

Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 79/20 Kvalitetsutvikling og tidlig innsats i Rana-skolen
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 79/20
Vedtak:
1. Kommunestyret tar planen til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til et pakkeforløp med
tidsplan, for elever med nyoppdagede vansker innen lesing, skrive og regning.
Målsettingen er at elever i Ranaskolen skal få så tidlig hjelp som mulig, og dermed gå ut av
grunnskolen med gode ferdigheter innen lesing, skriving og regning. vedtak. De ansatte på
alle nivå tas med i dette arbeidet. Planen legges frem for kommunestyret for vedtak.
Behandling:
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem tilleggsforslag til punkt 2:
De ansatte på alle nivå tas med i dette arbeidet. Planen legges frem for kommunestyret for
vedtak.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).
Forslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen (SP) ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 80/20 Supplering av meddommere/lekdommere for perioden 2021-2024
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 80/20
Vedtak:
Lena Løkås og Mona Henriksen velges som meddommere for perioden 2021-2024.
Rita Fagerjord velges som lagrettemedlem for perioden 2021-2024.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 81/20 Plan 2185: Nordahl Griegs gate 10, sluttbehandling
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 81/20
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan 2185 Detaljregulering for
Nordahl
Griegs gate 10» med plankart sist revidert 12.01.2020, planbestemmelser sist revidert
11.08.2020 og planbeskrivelse sist revidert 11.02.2020
Behandling:
Allan Rognan (FrP) erklærte seg inhabil i sak 81/20, ha hans firma skal forhandle
leiekontrakt i eiendom saken omhandler. Han er derfor inhabil etter fvl. § 6 e) 2. ledd, og
han deltok derfor ikke under behandlingen av saken.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble vedtatt med 33 (AP, H, SV, MDG, SP,
FrP, V) mot 3 (Rødt) stemmer.

PS 82/20 Sluttbehandling - Plan 2183: Detaljregulering for Søndre gate 11
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 82/20
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan 2183: Detaljregulering for
Søndre gate 11» med plankart revidert 31.03.2020, planbestemmelser revidert 31.03.2020 og
planbeskrivelse datert 31.03.2020
2. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Mot kirkeaksen beholdes byggegrensen fra
gjeldende plan (Plan 2087) og det tillates ikke balkonger eller annen utkraging ut over denne
byggegrensen.»
Behandling:
Plansjef Inger Blikra orienterte om saken.
Johan Petter Røssvoll (SP) fremmet rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan 2183: Detaljregulering for
Søndre gate 11» med plankart revidert 31.03.2020, planbestemmelser revidert 31.03.2020 og
planbeskrivelse datert 31.03.2020
2. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Mot kirkeaksen beholdes byggegrensen fra
gjeldende plan (Plan 2087) og det tillates ikke balkonger eller annen utkraging ut over denne
byggegrensen.»
Votering:

Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble satt opp mot rådmannens innstilling
fremmet av Johan Petter Røssvoll.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 29 (AP, SV, MDG, SP, V, R) mot 8 (H og FrP)
stemmer.

PS 83/20 Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 83/20
Vedtak:
Viser til fylkesmannens tilleggsopplysninger av 17.08.2020 angående kartlegging av
naturtyper.
Saken utsettes til vurdering av lokalitetskvaliteter er fullført og funn registrert i
Naturdatabasen. Tiltakshaver bes før planen fremmes igjen å gjøre en vurdering etter
Nibio`s kartlegging.
Behandling:
Jan Erik Arnøy (AP) la frem utsettelsesforslag på vegne av AP, SV og Mdg:
Viser til fylkesmannens tilleggsopplysninger av 17.08.2020 angående kartlegging av
naturtyper.
Saken utsettes til vurdering av lokalitetskvaliteter er fullført og funn registrert i
Naturdatabasen. Tiltakshaver bes før planen fremmes igjen å gjøre en vurdering etter
Nibio`s kartlegging.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (36-0).

PS 84/20 Permisjon fra politiske verv - Carina Hoff-Johansen
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 84/20
Vedtak:
Carina Hoff-Johansen (AP) innvilges permisjon fra sine politiske verv fra dags dato frem til
01.02.2021.
Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (36-0).

PS 85/20 Søknad om støtte fra kommunens næringsfond- framføring av ny 22
KV kraftlinje strekningen Grønnfjelldal - Steintippen Lille Kallvatnet.
Saksprotokoll - Kommunestyret - 01.09.2020 - sak 85/20
Vedtak:
1) Rana kommune bevilger kr. 1. 4 millioner fra næringsfondet som anleggsbidrag til
fremføring av ny 22 KV kraftlinje for strekningen Grønfjelldal-Steintippen Lille
Kallvatnet.
2) Tilskuddet utbetales Helgelands Krafts Nett.
3) Beløpet utbetales når det foreligger en bindende anleggsbidragsavtale mellom de
øvrige parter og Helgeland Kraft Nett. Det må dokumenteres at
anleggsbidragsreglene og anskaffelsesregelverket blir fulgt gjennom hele
prosjektfasen.
Behandling:
Lars Egil Sætermo (AP) erklærte seg inhabil i sak 85/20 da han har eiendom i området
dette omhandler. Han er da inhabil etter fvl § 6 a) og han deltok derfor ikke under
behandlingen av saken.
Geir Waage (AP) la frem fellesforslag:
1) Rana kommune bevilger kr. 1. 4 millioner fra næringsfondet som anleggsbidrag til
fremføring av ny 22 KV kraftlinje for strekningen Grønfjelldal-Steintippen Lille
Kallvatnet.
2) Tilskuddet utbetales Helgelands Krafts Nett.
3) Beløpet utbetales når det foreligger en bindende anleggsbidragsavtale mellom de
øvrige parter og Helgeland Kraft Nett. Det må dokumenteres at
anleggsbidragsreglene og anskaffelsesregelverket blir fulgt gjennom hele
prosjektfasen.

Votering:
Det ble votert over fellesforslaget. Enstemmig vedtatt (35-0).

