Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, 2. etasje, Rådhuset
11.02.2020
10:00 – 16:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Elin Dahlseng Eide
Gruppeleder
Lars Yngve Frøysa
Medlem
Gerd Helene Jakobsen
Medlem
Jan Erik Arnøy
Medlem
Nils Notler
Medlem
Peter Eide Walseth
Medlem
Lars Egil Sætermo
Medlem
Tone Pedersen
Medlem
Hilde Birgitte Rønningsen
Gruppeleder
Olav Nyjordet
Gruppeleder
Anita Lill Sollie
Nestleder
Christine Schybaj Antonsen
Medlem
Jarl Stian Johansson
Gruppeleder
Hans Myrnes
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Gruppeleder
Lena Katrin Aas
Medlem
Allan Rognan
Medlem
Terje Røli
Medlem
Stig Bjarne Haugen
Medlem
Line Ellingsen
Medlem
Alf Helge Straumfors
Medlem
Maja Eline Røssvoll
Medlem
Allan Johansen
Gruppeleder
Nina Veronica Mikkelborg
Medlem
Johnny Ronesen
Medlem

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Karl Hans Rønning
Medlem
Eldbjørg Fagerjord
Medlem
Geir Morten Waage
Leder
Maria Saltirova Rausandaksel
Medlem
Gaute Ove Larsen
Medlem
Mats Hansen
Gruppelelder
Carina Hoff-Johansen
Medlem

Representerer
SP
SP
AP
SV
H
V
AP

Anne Kari L. Snefjellå
Vegar Redal Alterås
Anne Blyseth
Tommy Cantona Eldorsen
Jimmy Alexander Losvik

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Camilla Søreng Juvik
Geir Morten Waage
Siv Bente Westvik
Carina Hoff-Johansen
Ingrid Lorentzen Kildal
Maria Saltirova
Rausandaksel
Espen Haaland
Gaute Ove Larsen
Leif Egil Amundsen
Vegar Redal Alterås
Hans Jørgen Røssvoll
Eldbjørg Fagerjord
Knut Bjarne Derås
Karl Hans Rønning
Vigdis Angelsen
Tommy Cantona Eldorsen
Roald Granset
Anne Kari L. Snefjellå
Kåre Sjåvik
Anne Blyseth
Mary-Ann Dahl
Mats Hansen
Hans Helge Hansen (sak 12/20) Allan Rognan
Joachim Hjartøy (sak 5/20)
Espen Haaland
Trond Harry Hansen (sak 5/20) Anita Sollie
Helge Karstensen
Jimmy Losvik

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Hege Nygård
Jan Erik Furunes
Ann Jorid Virik
Lillian Nærem
Jostein Jacobsen
Are Thorsvik
Reidar Rausandaksel
Roy Millerjord
Conny Olsen
Hilde Sandstedt
Anniken E. Nordland
Jon Einar Tuven
Anne Sofie Sætermo
Kari Edvardsen
Dag Arnfinn Nilsen
Hanne Alvsing

SP
SP
SP
SP
AP

Representerer
AP
AP
SV
H
SP
SP
SP
SP
SP
SP
V
SP
H
H
AP

Stilling
Ass. Rådmann / Kommunaldirektør
stab
Kommunaldirektør tekniske tjenester
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunaldirektør oppvekst og
kultur
Prosjektleder
Kommuneadvokat
Controller
Leder Ranahallen
Kommunikasjonssjef
Fagleder vann og avløp
Sekretær
Prosjektleder
Ingeniør
Rektor Rana U
Avdelingsingeniør
Leder bydrift

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent. Sak 14/20 og 15/20 utgår, da disse sakene må
behandles av MPR utvalget før kommunestyret kan behandle disse.
Lars Egil Sætermo la frem oversendingsforslag:
Snøskuterløype
Ordfører, ber om at denne saken blir behandlet i kommunestyret som en oversendelse
sak til administrasjonen.
Rana kommunestyre ber rådmannen om å kontakte rådmann i Hemnes kommune for å se
på muligheten til Rana kommune kan få koble seg til løypenettet i Hemnes kommune.
Som tilførselsløype kan en tenke seg følgende alternativer:
Alternativ 1:
Umbukta – baksiden av Rundfjellet – Stilledal – Liltlskaret – Gresvatnet – Kjennsvatnet –
Hemnes kommune
Alternativ 2.
Umbukta – Holmtjønna – Steintjønna – baksiden Rundfjellet – Liltlskaret – Gresvatnet –
Kjennsvatnet, Hemnes kommune
Forhandlingsutvalget SP og AP.
Tone Pedersen (AP) la frem oversendelsesforslag:
RS-sak 2/20 – Merknad fra AP, H, MDG
Ordfører!
Ber om at referat-sak 2/20 som ble behandlet i MPR-utvalget 30.januar blir behandlet i
kommunestyret som en oversendelsessak til administrasjon.
Det er tidligere bedt om å få behandlet denne saken politisk. Ønsker at den sendes tilbake
til administrasjon og klargjøres for politisk behandling med følgende vedlegg;
Rana kommunes avtale med Nedre Ranaelva Forvaltningslag SA, termineres og Rana
Kommune inngår avtale med Rana Jeger og Fiskeforening om drift og forvaltning av
kommunes elvestrekning.
Her vil som i tidligere avtale inngå oppsyn, som vil bli felles for hele vassdraget,
kultivering, administrasjon og salg av fiskekort. I tillegg kommer tiltak for barn og
ungdom, allerede etablert med Rana Ungdomsskole.
Kommunens representant i Ranavassdraget Fiskerforvaltning SA, vil være kommunens
representant i avtalen.
I tillegg viser jeg til protokollen fra styremøte i Ranavassdragets Fiskeforvaltning SA
15.januar 2020.

Protokollgodkjennere: Johan Petter Røssvoll (SP), Hilde Birgitte Rønningsen (SV) og
Lars Frøysa (AP).
Møteledelse
 Varaordfører Anita Sollie (H) ledet møtet, og Elin Eide (AP) ble valgt til
settevaraordfører.
 Elin Eide (AP) ledet møtet i sak 5/20, da Anita Sollie var inhabil i denne saken
 Hilde Rønningsen (SV) ble valgt til settevareordfører i Elin Eides permisjon (sak
2/02, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 13/20, 16/20, 17/20) og i sak 5/20.
Habilitet:
 Allan Rognan (SP) erklærte seg inhabil i sak 12/20 «Ekspropriasjon og rettslig
skjønn – erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Hauknesodden
friluftsområde» da hans kollega er advokat i saken.
 Espen Haaland (H) og Anita Sollie (H) erklærte seg inhabil i sak 5/20 «Bygging av
Gruben barneskole etter anbud». Firmaet som Espen Haaland eier og Anita har
vært ansatt i har lagt inn anbud til byggingen av skolen.
Permisjoner:
 Elin Eide (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 14:50 og deltok ikke under
behandlingen av følgende saker: 2/02, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 13/20,
16/20, 17/20.
 Mary Ann Dahl ble innvilget permisjon fra kl. 15:30 – 15:45 og deltok ikke under
behandlingen av følgende saker: 7/20, 8/20 og 9/20.
 Christine S. Antonsen (H) ble innvilget permisjon fra kl. 15:35-15:45 og deltok ikke
under behandlingen av sak 9/20.
Orienteringer/informasjon:
 Elevtjenesten ved Rana ungdomsskole og planer om etablering av et innsatsteam
v/ inspektørene fra Rana Ungdomsskole Jane Morberg og Hilde Thoresen
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Alf Helge Straumfors (Rødt):
I Kommunestyret tirsdag 11 .2. ønsker Rødt å stille følgende spørsmål til Rådmannen:
"Hva er status for gjennomføring av Kommunestyrets vedtak om samisk skilting i Rana? Når
ser Rådmannen for seg at denne skiltinga er gjennomført?"
Vi er klar over at spørsmålet kommer tett opp i møtet, men siden det bør være en kjent
sak og neppe krever en større utredning, regner vi med at Rådmannen er i stand til å
svare.
Kommunaldirektør Lillian Nærem svarte:
Steds- og veinavn ble relativt nylig overført til kultur. Siden dette er en ny oppgave for oss har
vi enda ikke opparbeidet oss nødvendig kompetanse, men vi har nå engasjert Trond Møllersen
for å bistå oss med arbeidet. Dette arbeidet er en del at forarbeidet for samisk skilting.

Arbeidet er under planlegging og vi har et håp om å kunne legge frem saker fortløpende
gjennom året.
Navnesaker i prioritert rekkefølge:
1. Sak - 2017/3492
Saltfjellveien – vedtatt ny E6 – endringer
Nevermoen, Nevernes (Tror disse 2 er forholdsvis greie!)
Endring av allerede vedtatte parseller og navn – Reinforshei til Røssvoll – komplett sak
fra forslag til vedtak. Denne saken legges frem for MPR 20.02.20.
2. Nytt veinavn i nytt planområde -Hammeren – plan 3074 - 1 nytt gatenavn, ikke påbegynt
3. Sak 2016/2908 (O:\Felles\Adressetildelinger\Fritidsbolig\Områdenavn-høring)
Saksbehandling, navnene har vært annonsert, ingen nye forslag kom inn.
Våre forslag: Helgåvatnet, Indre Eidbukt, Sjøforsen, Skogan, Vonstad – endring av
avgrensning for området
4. Nye veinavn i nytt planområde - Brennåsen – plan 3071 – 4 nye gatenavn, ikke påbegynt
5. Sak 2015/3523
Temmermoen
Mogressfjellet
Raudvatnet/Raudfjellet
Navneforslag som ikke ble godkjent av kartverket/språkrådet – en del dokumenter i saken
6. Sak 2019/2010 – Samiske stedsnavn i Rana (bl.a. Rana kommune)

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 1/20

Referatsaker

RS 1/20

Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2020

2020/543

RS 2/20

Protokoll møte Rana kommunale studentråd 14.01.20 og
årsrapport 2019
Politiske saker

2014/454

PS 2/20

Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige
beslutning

2016/2144

PS 3/20

Inndekning av bevilgning til opprettholdelse av
demenslaget i budsjett 2020

2019/3932

PS 4/20

Søknad om videreføring av garanti på lån for Barnehagen
Småtroll AS

2019/4267

PS 5/20

Bygging av Gruben barneskole etter anbud

2019/3989

PS 6/20

Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2020 2023

2019/3932

PS 7/20

Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i
Rana - bruk og belegg

2019/3790

PS 8/20

Forlengelse av rammeavtale med revisor

2014/101

PS 9/20

Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse
av vedtak i kommunestyresak 70/17.

2014/4263

PS 10/20

Hovedplan vann 2019-2030

2019/1488

PS 11/20

Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2020-2021

2015/3608

PS 12/20

Ekspropriasjon og rettslig skjønn - erverv av grunn og
rettigheter i forbindelse med Hauknesodden
friluftsområde

2014/2612

PS 13/20

Prinsippsak vedrørende byggehøyder i Mo sentrum

2020/121

PS 14/20

Veinavn Nevermoen - Kvitingan

2017/3492

PS 15/20

Veinavn Neverneset - Grønfjelldalen

2017/3492

PS 16/20

Nyvalg av representanter til årsmøtet til Polarsirkelen
friluftsråd

2019/3669

PS 17/20

Fritak fra verv i Rana eldreråd - Elsa Pedersen

2019/3651

PS 1/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 1/20
RS 1/20 Hovedaktiviteter økonomi politisk nivå 2020
RS 2/20 Protokoll møte Rana kommunale studentråd 14.01.20 og årsrapport 2019
Vedtak:
RS 1/20 –Budsjettsamlingen er flyttet til 12. og 13. oktober på grunn av skolens høstferie.
Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 2/20 Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 2/20
Vedtak:
1. Kommunestyret i Rana vil uttrykke tilfredshet med helseministerens beslutning om en
todelt sykehusløsning på Helgeland.
2. Rana kommune stiller seg uforstående til beslutningen om å legge hovedkontor og
ledelse til Sandnessjøen som nå er definert som hovedsykehus. Rana kommune
forventer at de nødvendige avklaringer knyttet til gjennomføring av dette kommer i
konseptfasen. Rana kommune ber Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF om å
legge særlig vekt på å ivareta ansatte på alle enheter i prosessen videre.
3. Det betyr at kommunens politiske og administrative ledelse fortsatt må ha høy
beredskap på sykehussaken inn i konseptfasen.
Behandling:
Peter E. Walseth (AP) la frem fellesforslag for AP, SV, H, MDG, R:
Formannskapets innstilling vedtas med nytt punkt 2:
Rana kommune stiller seg uforstående til beslutningen om å legge hovedkontor og ledelse
til Sandnessjøen som nå er definert som hovedsykehus. Rana kommune forventer at de
nødvendige avklaringer knyttet til gjennomføring av dette kommer i konseptfasen. Rana
kommune ber Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF om å legge særlig vekt på å
ivareta ansatte på alle enheter i prosessen videre.
Votering:
Det ble votert over innstillingen fra formannskapet med nytt punkt 2 fra fellesforslaget.
Enstemmig vedtatt (37-0).

PS 3/20 Inndekning av bevilgning til opprettholdelse av demenslaget i
budsjett 2020
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - 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:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 4/20 Søknad om videreføring av garanti på lån for Barnehagen Småtroll
AS
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 4/20
Vedtak:
Søknad om videreføring av garanti på lån i Husbanken for Barnehagen Småtroll AS
innvilges.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 5/20 Bygging av Gruben barneskole etter anbud
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - 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.
Behandling:
Espen Haaland (H) og Anita Sollie (H) erklærte seg inhabil i sak 5/20 «Bygging av Gruben
barneskole etter anbud». Firmaet som Espen Haaland eier og Anita har vært ansatt i har
lagt inn anbud til byggingen av skolen. De deltok derfor ikke under behandlingen av saken.
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem forslag for SP, R, V og FrP:
Nytt punkt 4:
For å få fullt fokus på byggingen av Gruben barneskole forskyves oppstart av Båsmo
barneskole med ett år. Båsmo ungdomsskole rives ikke, men tas helt eller delvis i bruk av
barneskolen fram til ny barneskole er ferdig.

Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble så votert over forslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen (SP) om et nytt punkt 4.
Forslaget fikk 18 stemmer (SP, V, R, FrP) og falt.

PS 6/20 Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2020 -2023
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 6/20
Vedtak:
Saken 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.
Saken om mobil og nettdekning skal flyttes fram til et tidligere tidspunkt enn 2023, og at
kommunen må arbeid proaktivt for å benytte seg av de støtteordninger som per i dag fins.
Behandling:
Alf Helge Straumfors (R) la frem forslag til tilleggs punkt:
Vi ønsker at saken om mobil og nettdekning skal flyttes fram til et tidligere tidspunkt enn
2023, og at kommunen må arbeid proaktivt for å benytte seg av de støtteordninger som
per i dag fins.
Votering:
Det ble votert over innstilligen fra formannskapet. Enstemmig vedtatt (37-0).
Det ble så votert over tilleggs punktet fremmet av Alf Helge Straumfors (R). Enstemmig
vedtatt (37-0).

PS 7/20 Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana - bruk
og belegg
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - 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.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (36-0).

PS 8/20 Forlengelse av rammeavtale med revisor
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 8/20
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at rammeavtale om revisjonstjenester med Deloitte AS forlenges
frem til og med 30.06.2022.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (36-0).

PS 9/20 Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i
kommunestyresak 70/17.
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 9/20
Vedtak:
Saken utsettes og revisor bes om å rapportere status på iverksettelse av anbefalingene når
saken tas opp.
Behandling:
Styreleder i Stakobygget AS Sverre Selfors orienterte.
Peter E. Walseth (AP) la frem utsettelsesforslag:
Saken utsettes og revisor bes om å rapportere status på iverksettelse av anbefalingene når
saken tas opp.
Votering:

Utsettelsesforslaget fremmet at Peter E. Walseth ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 10/20 Hovedplan vann 2019-2030
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 10/20
Vedtak:
Hovedplan vann 2019-2030 vedtas.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 11/20 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2020-2021
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 11/20
Vedtak:
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2020-2021
gjøres gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2020-2021.
Avtalte planleggingsdager legges inn i skoleruta.
Behandling:
I dokumentet med skoleruta står det antall skoledager per måned: 190. Dette må rettes.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 12/20 Ekspropriasjon og rettslig skjønn - erverv av grunn og rettigheter i
forbindelse med Hauknesodden friluftsområde
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 12/20
Vedtak:
Saken utsettes til senest juni der administrasjonen går en ny runde med grunneier om en
ny festekontrakt eller kjøp. Dersom enighet ikke oppnås, sendes saken tilbake til
kommunestyret.
Behandling:
Allan Rognan (SP) erklærte seg inhabil da kollega fra hans advokatfirma representerer
grunneier i saken. Han deltok ikke under behandlingen av saken.
Saksbehandler Dag Arnfinn Nilsen orienterte om saken.

Johan Petter Røssvoll (SP) la frem forslag for SP, R og FrP:
Administrasjonen må gå i dialog med grunneier for å få til en frivillig leie eller kjøpsordning.
Espen Haaland (H) la frem forslag:
Saken utsettes til senest juni der administrasjonen går en ny runde med grunneier om en
ny festekontrakt eller kjøp. Dersom enighet ikke oppnås, sendes saken tilbake til
kommunestyret.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget fremmet av Espen Haaland (H).
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 13/20 Prinsippsak vedrørende byggehøyder i Mo sentrum
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 13/20
Vedtak:
1. En ny utredning for Mo sentrum med tanke på høyhus/signalbygg, der hele
sentrum vurderes under ett, hvor man blant annet angir maks antall
høyhus/signalbygg man kan ha i sentrum, plassering, maks høyde og hva byggene
skal inneholde, utarbeides ikke.
2. Rana Kommune ønsker en fortetning og forhøying i sentrumsområdet.
3. Eventuelle framtidige føringer rundt dette temaet innarbeides i planprogrammet
ved neste rullering av kommunedelplan for Mo og omegn.
4. Rådmannen bes gjenoppta saksbehandling/dialog med utbyggere og tiltakshavere
som ønsker høyhus/signalbygg med sikte på å få eventuelle søknader til politisk
behandling.
Behandling:
Terje Røli (SP) la frem forslag på vegne av SP, V, R og FrP:
Det utarbeides en helhetlig plan med fokus på arkitektur innenfor sentrumsgrensene. I
dette ligger også utredning på bokvalitet og uteoppholdsareal og bærekraft/energibruk.
Utredning lyses ut på anbud.
Resultat av utredningen skal forelegges til politisk behandling. Inntil en slik plan
foreligger, skal byggesaker/plansaker behandles på ordinært vis.
Votering:
Det ble votert over fellesforslaget fremmet av Terje Røli (SP). Forslaget fikk 17 stemmer
(SP, V, R, Allan Johansen (FrP) og Nina Mikkelborg (FrP)). Forslaget falt.
Det ble så votert over innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs. Forslaget ble
vedtatt med 21 stemmer (AP, SV, MDG, H, Allan Rognan (SP) og Johnny Ronesen (FrP)).

PS 14/20 Veinavn Nevermoen - Kvitingan
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 14/20
Vedtak: Saken ble trukket fra saklisten da den må behandles i MPR utvalget før
kommunestyrets behandling.

PS 15/20 Veinavn Neverneset - Grønfjelldalen
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 15/20
Vedtak: Saken ble trukket fra saklisten da den må behandles i MPR utvalget før
kommunestyrets behandling.

PS 16/20 Nyvalg av representanter til årsmøtet til Polarsirkelen friluftsråd
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 16/20
Vedtak:
Polarsirkelen friluftsråd - representanter til årsmøtet:
Representant: Nina Veronica Mikkelborg (FrP).
Vararepresentant: Jarl Stian Johansson (H).
Behandling:
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem forslag for SP, V, R og FrP:
Nina Veronica Mikkelborg (FrP) velges som representant.
Hilde Rønningsen (SV) la frem forslag:
Jarl Stian Johansson (H) velges som vararepresentant.
Votering:
Forslagene ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 17/20 Fritak fra verv i Rana eldreråd - Elsa Pedersen
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 17/20
Vedtak:
Elsa Pedersen innvilges fritak fra sitt verv som vara til Rana eldreråd.
Som ny vara for Fagforbundet til Rana eldreråd velges Mary Sørensen.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (37-0).

