Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
12.05.2020
10:00 – 19:55

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Waage
Ordfører
Elin Dalseng Eide
Gruppeleder
Lars Yngve Frøysa
Medlem
Gerd Helene Jakobsen
Medlem
Jan Erik Arnøy
Medlem
Carina Hoff-Johansen
Medlem
Nils Notler
Medlem
Peter Eide Walseth
Medlem
Jimmy Alexander Losvik
Medlem
Lars Egil Sætermo
Medlem
Tone Bente Pedersen
Medlem
Hilde Birgitte Rønningsen
Gruppeleder
Maria S Rausandaksel
Medlem
Olav Nyjordet
Gruppeleder
Anita Sollie
Varaordfører
Gaute Ove Larsen
Medlem
Christine Schybaj Antonsen
Medlem
Jarl Stian Johansson
Gruppeleder
Hans Eivind Myrnes
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Gruppeleder
Karl Hans Rønning
Medlem
Allan Rognan
Medlem
Anne Kari L. Snefjellå
Medlem
Eldbjørg Synnøve Fagerjord
Medlem
Anne Blyseth
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
Mats Hansen
Gruppeleder

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Lena Katrin Aas
Medlem
Vegar Redal Alterås
Medlem
Tommy Cantona Eldorsen
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Knut Bjarne Derås
Vegar Redal Alterås
Vigdis Angelsen
Lena Katrin Aas
Kåre Sjåvik
Tommy Cantona Eldorsen
Svenn Henriksen (Sak 41/20)
Hilde Rønningsen
Mari Præsteng (fra kl. 12:00)
Gaute Larsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Hege Nygård
Jan Erik Furunes
Ann Jorid Virik
Lillian Nærem
Conny Olsen
Gislaug Øygarden
Frode Berg
Ørjan Skår Nordheim
Inger Blikra
Birgitte Lorentzen
Anniken E. Nordland

Representerer
SP
SP
SP

Representerer
SP
SP
SP
SV
H

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør stab
Kommunaldirektør tekniske tjenester
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunaldirektør oppvekst og
kultur
Kommunikasjonssjef
Kommuneadvokat
Kommuneoverlege
Kommuneadvokat
Plansjef
Sekretær
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent. Tittel på sak 41/20 er «Investering i Freyr AS»
Protokollgodkjennere: Johan Petter Røssvoll (SP), Maria Rausandaksel (SV) og Elin Eide
(AP).
Permisjoner:
 Gaute Larsen (H) ble innvilget permisjon fra kl. 12:00, og deltok ikke under
behandlingen av de politiske sakene.
 Kåre Sjåvik fikk innvilget permisjon fra kl. 18:55 og deltok ikke under
behandlingen av sak 41/20.
Habilitet:
 Hilde Rønningsen meldte seg inhabil i sak 41/20, og deltok ikke under
behandlingen av denne saken.



Geir Waage (AP) og Tone Pedersen (AP) erklærte seg inhabil i referatsak 6/20

Orienteringer/informasjon:






NAV – Korona og lokalt arbeidsmarked v/fungerende NAV leder Kristin Osmo
Rana Utviklingsselskap: Situasjonen i næringslivet knyttet til Korona v/ Ole
Kolstad
Om Rana FK v/ Ståle Krokstrand
Om Smeltedigelen-festivalen v/Bjørn Bonsaksen
Om koronasituasjonen v/rådmann Robert Pettersen og kommuneoverlege Frode
Berg

Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Mats Hansen (V) la frem spørsmål i formannskapet om kommunen skulle avgi
høringssvar i høringen Helse- og omsorgsdepartementet - rusreformutvalgets innstilling
NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp.
Geir Waage (AP) la frem forslag om at gruppeledere fra kommunestyret skal møtes og
utarbeide et forslag som kan behandles i formannskapet 2. juni. Gruppeleder i AP, Elin
Eide, skal kalle inn til møte. Høringsfrist er 15. mai, det skal bes om utsettelse på denne slik
at formannskapet kan behandle denne 2. juni. Kommunestyret godkjente forslaget.

Spørsmål fra Karl Hans Rønning:
Trafikk sikkerhetsarbeid er et viktig og kontinuerlig arbeid. Ofte er tiltak et spleiselag
mellom kommune og fylkeskommune. En forutsetning for å få finansiert prosjekt er at
kommunen har en plan som er dagsaktuell.
Viser her til kriterier fra Nordland fylkeskommune:
En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig
trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal vedlegges.
Dersom tiltaket det søkes om tilskudd til avviker fra prioriteringene i
trafikksikkerhetsplanen begrunnes dette i søknaden.
Jeg finner ut at den siste planen for Rana gikk fra 2016-2019.
Mine spørsmål er derfor:
Er det utarbeidet en plan for 2020 og framover?
Når vil evt. en slik plan bli utarbeidet?
Er det søkt trafikksikkerhetsmidler for 2020?
Svar fra rådmannen:

Er det utarbeidet en plan for 2020 og framover?
Når vil evt. en slik plan bli utarbeidet?
Det er utarbeidet et forslag til trafikksikkerhetsplan for Rana kommune for perioden
2020-2023. Planen får status som en fagplan og skal vedtas av kommunestyret. Den nye
trafikksikkerhetsplanen har vært på høring hos kommunens trafikksikkerhetsutvalg
tidligere i vinter og skal etter planen gjennomgås i utvalget 19. mai. Deretter skal den
sendes ut på høring før endelig politisk behandling.
Er det søkt trafikksikkerhetsmidler for 2020?
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg hadde 14,5 mill. kr. til utdeling i år og fikk inn
søknader for 34,1 mill. kr. Rana kommune søkte om midler til fortau/g/s veg i
Nordlandsveien-Skolegata, byggetrinn 1. Denne gangen nådde vi ikke opp og fikk avslag på
søknaden. Dette ble begrunnet i begrensede midler og at tiltaket vi søkte om hadde en for
stor totalkostnad i forhold til instruksen for tildeling av disse trafikksikkerhetsmidlene
som prioriterer prosjekter under 6 mill. kr.
Siden Rana kommune hadde en trafikksikkerhetsplan frem til 2019 og var kommet så
langt med den nye planen, var dette ikke en negativ faktor for behandlingen i Nordland
fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Spørsmål fra Olav Nyjordet:
Ved bygging av Gruben barneskole ligger det i anbudet at anleggsdrifta skal være fossilfri
som er et pilotprosjekt som både er framtidsrettet og setter en ny standard.
Spørsmålet er følgende: Hvordan kontrolleres dette og hvilke sanksjoner settes i verk ved
brudd på kriteriene i anbudet?
Svar fra rådmannen:
I anbudsdokumenter for utlysning av prosjektet Gruben barneskole er følgende lagt til
grunn:
«Rana kommune har en intensjon om å gjennomføre fossilfri byggeplass så langt det er
praktisk gjennomførbart»
Det er i funksjonsbeskrivelsen som var en del av anbudsmaterialet lagt følgende krav med
hensyn til anleggsperioden som ikke kan fravikes:






Mannskapsbrakke skal være bygd, iht. TEK 10/17, den skal være oppvarmet med
varmepumpe luft til luft eller luft til vann. Oppvarmingen i brakken skal i tillegg ha
nattsenking tilpasset arbeidsdagen.
Det etableres fjernvarmesentral som benyttes for bygg tørk og bygg oppvarming under
byggeperioden.
Entreprenøren skal ha prosedyrer for å minimere forbruk av drivstoff og strøm under
anleggsperioden.
Alle gravemaskiner under 2 Tonn skal være helelektrisk.
Alle hjullastere under 4,3 tonn skal være helelektrisk.










Alle kompressorer skal være elektriske.
Alle dieselmaskiner skal ha STEG IV motorer eller bedre.
100% av alle anleggsmaskiner som ikke er elektriske skal kjøres på etanoldiesel,
biogass eller HVO 100 biodrivstoff fra sertifiserte bærekraftig kilde iht.
produktforskriften kapittel 3.
Tomgangskjøring er ikke tillatt for alle typer kjøretøy som oppholder seg på
byggeplassen, og det skal gjennomføres opplæring i økokjøring for maskinkjørere.
Det skal kun benyttes elektriske byggeplasskraner for all maskinell løfting på
byggeplassen, dersom det likevel er løft som blir for tung for byggeplasskran kan TE
unntaksvis søke BH om tillatelse til å benytte mobilkran. Leveranser som kommer på
kjøretøy med kjøretøy montert krankapasiteter skal også losse/lastes ved hjelp av
elektrisk byggeplasskran, kjøretøy som kommer med leveranser skal ikke gå på
tomgang under lossing/lasting.
Det skal tilstrebes å nattlade alle maskiner med energi lagret i batterier der det er
mulig.
Det skal tilstrebes å benytte de mindre helelektriske maskinene så mye det praktisk og
økonomisk lar seg gjøre i hele prosjekt – gjennomføringen til fordel for maskinene som
ikke er helelektriske.

Overnevnte punkter danner grunnlaget for hvordan byggeplassen skal driftes med hensyn
til miljø i anleggsperioden.
Anleggsdriften vil ikke være helt fossilfri, men er tiltak som er satt for å minimere
miljøbelastningen i gjennomføringen av prosjektet.




Etterlevelse av gitte miljøkrav følges opp gjennom utarbeidet miljøoppfølgingsplanen
som er utarbeidet for prosjektet, samt månedlige samhandlingsmøter for å kartlegge
optimering av tjenester og leveranser for å få ned utslipp, avfall, støy og støv fra
byggeplassen.
Manglende etterlevelse av dette håndteres som avvik på lik linje med andre krav i
kontrakten med tilhørende kontrakts bestemmelser.

Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll:
Kan saneringen av Båsmo ungdomsskole utsettes slik at barneskoleelevene på Båsmo har
større areal av hensyn til koronasituasjonen?
Svar fra rådmannen:
Anbudet som inneholder rivning av Båsmo ungdomsskolebygg og bygging av nye Båsmo
barneskole ligger ute med anbudsfrist 15. mai.
Å utsette rivning av Båsmo ungdomsskolebygg vil forstyrre hele prosjektet, forsinke
byggestart av nye Båsmo barneskole som skal plasseres der hvor Båsmo
ungdomsskolebygg står i dag.
En slik avgjørelse vil medføre økte kostnader samt avlysing av anbudskonkurransen og må
frarådes.
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PS 35/20 Referatsaker
RS 4/20 Møtereferat 10.03.2020
RS 5/20 Notat angående oversendelsesforslag fra kommunestyret 11. februar 2020 - mulig
snøskuterløype mellom Umbukta og Hemnes kommune
RS 6/20 Referatsak til kommunestyret fra kontrollutvalget

Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 35/20
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling:
Geir Waage (AP) og Tone Pedersen(AP) deltok ikke under behandlingen av referatsak 6/20
«Referatsak fra kommunestyret fra kontrollutvalget» da de tidligere er erklært inhabile i saken
dette omhandler.

FO 1/20 Interpellasjoner
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak FO 1/20

FO 2/20 Interpellasjon Kommunestyret 12.mai 2020: Evakuer barna ut av Moria nå!

Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak FO 2/20
Evakuer barna ut av Moria nå! Hilde Rønningsen (SV)
Vedtak:
1. Rana kommune mener Norge bør øke antallet kvoteflyktninger som tas imot fra
3000 til 3500 i 2020.
2. Rana kommune mener Norge raskt må gå i dialog med FN for å iverksette en plan
for uttak av kvoteflyktninger for 2020. Norske myndigheter må snarest mulig gå i
dialog med FN om å vurdere hvordan vi kan hjelpe de som er mest sårbare og hente
dem til Norge, herunder hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og
Moria-leiren
3. Regjeringen må snarlig legge frem og iverksette en konkret plan for hva Norges
bidrag for å bygge opp rettigheter og verdighet for flyktningene på bakken i Hellas.
Behandling:
Hilde Rønningsen (SV) la frem forslag til vedtak:

1. Rana kommune ber derfor om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til at
Norge samarbeider for en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de
greske øyene, og at barna evakueres ut av flyktningeleiren Moria.
2. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak med vurdering om Rana kommune skal
slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er et initiativ fra Athens ordfører for å få flere byer til
samarbeide om å håndtere flyktningeproblemene i Moria på Lesvos.
3. Rana kommune har i likhet med flere norske kommuner kompetanse og kapasitet til å
bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige
mindreårige. Kommunen ber derfor regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas
om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
Ordførers forslag til vedtak:
1) Rana kommune mener Norge bør øke antallet kvoteflyktninger som tas imot fra
3000 til 3500 i 2020.
2) Rana kommune mener Norge raskt må gå i dialog med FN for å iverksette en plan
for uttak av kvoteflyktninger for 2020. Norske myndigheter må snarest mulig gå i
dialog med FN om å vurdere hvordan vi kan hjelpe de som er mest sårbare og hente
dem til Norge, herunder hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og
Moria-leiren
3) Regjeringen må snarlig legge frem og iverksette en konkret plan for hva Norges
bidrag for å bygge opp rettigheter og verdighet for flyktningene på bakken i Hellas.
Votering:
Det ble votert over om interpellasjonen skulle realitetsbehandles. Det ble vedtatt å
behandle saken med 34 mot 3 (FrP) stemmer.
Det ble så votert positivt over forslaget fremmet av Hilde Rønningsen. Forslaget fikk 17
stemmer (SV, MDG, V, R, Karl Hans Rønning (SP), Johan Petter Røssvoll (SP), Vigdis
Angelsen (SP), Allan Rognan (SP), Anne Kari Snefjellå (SP), Eldbjørg Fagermo (SP),
Knut Bjarne Derås (SP), Anne Blyseth (SP), Terje Røli (SP), Stig Bjarne Haugen (SP).
Det ble så votert positivt over forslaget fremmet av ordfører Geir Waage (AP).
Forslaget fikk 26 stemmer (AP, SV, R, MDG, V, SP) mot 11 (FrP, H, Allan Rognan (SP), Knut
Bjarne Derås (SP) og Terje Røli (SP).
Forslaget fikk flertall og ble vedtatt.

FO 3/20 Interpellasjon til kommunestyret 12. mai 2020

Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak FO 3/20
Behandling:
Alf Helge Straumfors (R) trakk sin interpellasjon da den hadde omtrent samme innhold som
interpellasjonen fra Hilde Birgitte Rønningsen (SV).

FO 4/20 Interpellasjon - Barns behov i krisetid

Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak FO 4/20
Barns behov i krisetid – Peter Eide Walseth
Vedtak:
1. Kommunestyret i Rana mener det bør gis fleksibilitet slik at det kan tas lokale hensyn
og være en større grad av differensiering av tiltak. I samfunn med lite smitte bør
tilbud til barn og unge kunne gjenåpnes og drives mer som normalt.
2. Kommunestyret i Rana har en klar forventning til at økte utgifter og tap av
skatteinntekter kompenseres kommunene fullt ut.
Votering:
Det ble votert over om interpellasjonen skulle realitetsbehandles. Det ble enstemmig
vedtatt å behandle saken (37-0).
Det ble så votert over forslaget fra Peter Walseth (AP). Forslaget ble enstemmig vedtatt
(37-0).

PS 36/20 Kommunalt bidrag til utbygging av ny lufthavn
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 36/20
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.
Votering:
Det ble votert over innstillingen fra formannskapet. Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt
med 28 mot 9 stemmer (Alf Helge Straumfors (R), Line Ellingsen (R), Maja Røssvoll (R), Stig

Bjarne Haugen (SP), Anne Blyseth (SP), Knut Bjarne Derås (SP), Eldbjørg Fagerjord (SP),
Johan Petter Røssvoll (SP), Anne Kari Snefjellå (SP).

PS 37/20 Samisk navn på Rana kommune - oppstartssak
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 37/20
Vedtak:
Rana kommune starter navnesak etter stedsnavnloven med det mål at Rana kommune skal ha
parallellnavn på samisk. Rådmannen har myndighet til å starte de navnesakene som er
nødvendig for å få dette på plass.
Saksbehandlingen omfatter de nødvendige høringer.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble vedtatt med 34 (AP, H, SV, MDG, V, SP,
R) mot 3 (FrP) stemmer.

PS 38/20 Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 38/20
Vedtak:
Forskriftene vedtas med følgende 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 og 16 utgår.
Behandling:
Christine S. Antonsen (H) la frem forslag:
Forskriftene vedtas med følgende 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 og 16 utgår.
Votering:

Innstillingen fra formannskapet ble satt opp mot forslaget fremmet av Christine S.
Antonsen (H). Forslaget fra Christine S. Antonsen (H) ble vedtatt mot 1 (Johan Petter
Røssvoll (SP)) stemme.

PS 39/20 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Investeringsprosjekt».
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 39/20
Vedtak:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Investeringsprosjekt» til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen imøtekomme alle rapportens anbefalinger.
Behandling:
Revisor Iver Fiksdal fra Deloitte orienterte om rapporten.
Votering:
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 40/20 Plan 2146: Detaljregulering for Smedplassen, Kongsveien.
Sluttbehandling.
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 40/20
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret «Plan 2146:
Detaljregulering for Smedplassen, Kongsveien», med plankart revidert 08.03.2016,
planbestemmelser revidert 23.03.2020 og planbeskrivelse revidert 23.03.2020.
Votering:
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (37-0).

PS 41/20 Investering i Freyr AS
Saksprotokoll - Kommunestyret - 12.05.2020 - sak 41/20
Investering i Freyr AS
Vedtak:

1) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å sluttføre aksjekjøp i Freyr AS innenfor
en økonomisk ramme på NOK 10 000 000
2) Investeringen finansieres over kommunens næringsfond
3) Sakspapirene med vedlegg er unntatt offentlighet på grunn av kommunens
forhandlingsposisjon etter offentlighetslovens § 23 inntil avtale med Freyr AS om kjøp av
aksjer er inngått. Kommunestyrets vedtak er offentlig.
4) Rådmannen orienterer kommunestyret om investeringen på første kommunestyret
etter at investeringen er gjort.
Behandling:
Hilde Rønningsen erklærte seg inhabil i denne saken da hun er ansatt som
kommunikasjonssjef i Freyr AS. Hun ble enstemmig vedtatt inhabil jf forvaltningsloven § 6.
Kommuneadvokat Gislaug Øygarden orienterte om begrunnelse for lukking av sak:
Kommunestyret må vurdere om møtet skal lukkes i medhold av kommuneloven § 11-5
andre og tredje ledd om møteoffentlighet:
2

«Et folkevalgt organ skal vedta å lukke (11-5-7) et møte når det skal behandle en
sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke
et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er
omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

3

«Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) (….)
b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det
vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn
etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.

Dokumentene i sak 41/20 er unntatt fra offentlighet etter bestemmelsene i offl § 23. Det
foreligger også opplysninger i saksdokumentene som er unntatt fra offentlighet etter offl §
13 (taushetsbelagte opplysninger)
Begrunnelsen for å lukke møtet i medhold av § 11-5 tredje ledd bokstav b er hensynet til
kommunens forhandlingsposisjon. Dersom kommunestyret ønsker at rådmannen skal
gis fullmakt til å sluttføre forhandlinger med selskapet, bør saken unntas offentlighet
inntil forhandlingene er sluttført. Dette vil sikre en forsvarlig gjennomføring av
kommunens økonomiforvaltning og ivareta kommunens privatøkonomiske interesser.
Når det foreligger taushetsplikt har kommunestyret ikke bare rett, men også plikt
til å lukke møtet så lenge taushetsplikten er aktuell. Brudd på reglene om
taushetsplikt kan potensielt medføre erstatningsansvar og i ytterste konsekvens
straffansvar.

I lukkingsvedtaket må det vises til § 11-5 andre ledd og § 11-5 tredje ledd bokstav b og det
må angis hvilken unntaksregel i offentleglova som dekker de aktuelle dokumentene og
opplysningene.
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Saken behandles i lukket møte i medhold av kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd
om møteoffentlighet og offl § 13 og offl § 23.
Mats Hansen (V) la frem fellesforslag for V, SP og R:
Ønsker at sak 41/20 holdes for åpent møte jfr. kommuneloven § 11-5 da kommunestyret
ikke anser at kriteriene for å lukke møtet er oppfylt.
Line Ellingsen la frem fellesforslag fra R, SP, V:
Rana kommune er positive til etableringen av batterifabrikk i Rana, men ønsker ikke å
investere i Freyr AS.
Geir Waage (AP) la frem forslag:
1) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å sluttføre aksjekjøp i Freyr AS innenfor
en økonomisk ramme på NOK 10 000 000
2) Investeringen finansieres over kommunens næringsfond
3) Sakspapirene med vedlegg er unntatt offentlighet på grunn av kommunens
forhandlingsposisjon etter offentlighetslovens § 23 inntil avtale med Freyr AS om kjøp av
aksjer er inngått. Kommunestyrets vedtak er offentlig.
4) Rådmannen orienterer kommunestyret om investeringen på første kommunestyret
etter at investeringen er gjort.
Votering:
Det ble votert over om saken skulle behandles i lukket møte, forslaget fra Geir Waage (AP) ble
satt opp mot fellesforslaget fremmet av Mats Hansen (V).
Møtet ble vedtatt lukket med 20 stemmer (AP, H, SV, MDG og Allan Johansen (FrP), mot 17
stemmer (SP, R, V, Nina Mikkelsen (FrP) og Johnny Ronesen (FrP).
Forslaget fremmet av Geir Waage (AP) ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Line
Ellingsen (R).
Forslaget fra Geir Waage (AP) ble vedtatt med 21 stemmer (AP, SV, H, MDG, Allan Johansen
(FrP) og Johnny Ronesen (FrP) mot 15 stemmer (SP, R, V, Nina Mikkelsen (FrP).

