Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Rådhuset
10.11.2015
11:00-17:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Morten Waage
Leder
Gerd Helene Jakobsen
Medlem
Nils Notler
Medlem
Jan Erik Arnøy
Medlem
Hilde Birgitte Rønningsen
Medlem
Maria Saltirova Rausandaksel
Medlem
Anne Sofie Urke
Medlem
Espen Haaland
Medlem
Anita Lill Sollie
Medlem
Christine Schybaj Antonsen
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Medlem
Veronica Pedersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
SV
SV
KrF
H
H
H
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Linda Veronica Eide
NESTL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lars Yngve Frøysa
Linda Veronica Eide

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Robert Pettersen
Kåre Nordnes
Hege Nygård
Anita Vonstad
Jørn Håkon Halmøy
Gislaug Øygaarden
Geir Gisnås
Ann Jorid Virik
Magne Arild Damsgård

Stilling
Rådmann
Helse- og sosialsjef
HR Sjef
Barnehagesjef
Skolesjef
Kommuneadvokat
Informasjonssjef
Omsorgssjef
Økonomisjef

Representerer
AP

Kjell Joar Petersen-Øverleir
Jan Erik Furunes
Sverre Selfors
Frode Berg
Anniken Nordland

Kultursjef
Teknisk sjef
Seniorrådgiver
Kommuneoverlege
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling:
Godkjent.
Merknader til saksliste:
Geir Waage (AP) fremmet forslag om å sette en ny sak på sakslisten «Tenning av julegran».
Møtet vedtok å sette saken opp på sakslisten.
Protokollgodkjennere:
Jan Erik Arnøy (AP), Hilde Birgitte Rønningsen (SV) og Espen Haaland (H).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Ingen skriftlige spørsmål.
Orienteringer/informasjon:
 Informasjon om Havmannaksen og Byromsprosjektet» v/ Arkitektfirma Landskap
Design
 Arctic Race og Norway v/ Ordfører
 Budsjett 2016 v/Rådmann

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 79/15
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PS 80/15

Regnskapsrapportering 2015 - rapport pr 31.8.2015, 2.
tertial

2015/2161

PS 81/15

Status barnehagedekning høst 2015

2015/4119

PS 82/15

Selfors ungdomsskole - godkjenning etter reglene i
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

2014/570

PS 83/15

Delegasjon- arbeidsgruppe

2015/4072

PS 84/15

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

2015/3129

PS 85/15

Reglement for folkevalgte 2015- 2019

2014/605

PS 86/15

Møtekalender 2016- formannskap og kommunestyre

2015/3929

PS 87/15

Evaluering av kommunens samlede renholdstjenester

2015/3653

PS 88/15

Studentboliger i Rana kommune

2015/2074

PS 89/15

Bygging av Ytteren Ungdomsskole

2015/4051

PS 90/15

AVTALE MED BÅSMO OG YTTEREN IL OM LEIE
AV FLERBRUKSHALL

2015/1804

PS 91/15

Per Persaveien omsorgsboliger

2015/3895

PS 92/15

Etablering og utvikling av regional helsepark på NordHelgeland. Endrede forutsetninger og utsatt
fremdriftsplan.

2014/1352

PS 93/15

Rusforum Nordland. Søknad om økonomisk støtte

2015/2794

PS 94/15

Søknad om økonomisk støtte til drift -Smiso Nordland

2014/561

PS 95/15

Støtte til NKS veiledningssenter for pårørende i Nord
Norge AS

2015/2738

PS 96/15

First Lego League Scandinavia - søknad om støtte til
skandinavisk finale

2015/4058

PS 97/15

Prospekt ved rettet emisjon - ***** ***** ***** *****

PS 98/15

Tildeling av enerett 2016 - 2018 - Rana
Utviklingsselskap AS
Julegrantenning

PS 99/15

X

2015/4132
2014/2608

PS 79/15 Referatsaker
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 79/15
Behandling:
Ingen referatsaker til behandling.

PS 80/15 Regnskapsrapportering 2015 - rapport pr 31.8.2015, 2. tertial
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 80/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).

Vedtak:
Regnskapsrapport pr. 31.8.2015 tas til orientering.
Forslag til følgende regulering av drifts- og investeringsbudsjettet vedtas:
BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET
Tek st
Inntekter:
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd - revidert nasjonalbudsjett 2015
Utbytte Helgeland kraft
Gevinst - Terraoppgjør
Bruk av disposisonsfond - næring
Utgifter:
Barnehage - redusert foreldrebetaling revidert nasjonalbudsjett
Pensjoner og premieavvik
Foreløpig oppgjør eiendomskatt etter dom i lagmannsretten
Husleieutgifter teknisk avdeling - Svang kafe
Husleieutgifter kulturavdelingen - Svang kafe
Budsjettjustering personalforsikringer
Avsetning disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskapet
Sum utgifter
Sum inntekter
NETTO endring

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett
-537 850
-618 943
-17 000
0
0
170 858
5 159
1 500
9 739
-285
3 027
22 546
26 350
238 894
-1 173 793
-934 899

Saldert
budsjett

Endring

-6 200
-4 995
6 000
-109 141
-6 700

-544 050
-623 938
-11 000
-109 141
-6 700

436
171 294
4 000
9 159
6 700
8 200
-250
9 489
250
-35
600
3 627
115 641
138 187
-6 341
20 009
121 036
359 930
-121 036 -1 294 829
0

-934 899

BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET
Tek st
Inntekter
Momskompensasjon
Utgifter:
Ny flyplass
Nytt sykehjem Selfors
Hauknes skole
Ny ungdomsskole Ytteren
Selfors omsorgsboliger
Selfors sykhjem - omb. Helsepark
Mobekken omsorgsboliger - overføring bevilgning
LHL boliger Båsmo - overføring bevilgning
Biblioteket - automatisering og radiomerking - overføring bevilgning
Ekstraordinært avdrag startlån - Husbanken
Finansiering:
Bruk av lånemidler - ordinære lån
Bruk av lånemidler - selvfinansierende lån
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Overføring fra driftsregnskapet
Sum inntekter
Sum utgifter
Sum finansiering:

NETTO endring

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

-87 900

24 185

-63 715

5 000
170 000
75 000
90 000
50 000
5 000
0
0
0
12 740

-5 000
-30 000
-20 000
-75 000
-47 000
-5 000
2 600
4 500
1 973
37 400

0
140 000
55 000
15 000
3 000
0
2 600
4 500
1 973
50 140

-276 900
-97 900
-74 600
-8 800
-28 000

94 431
41 320
5 000
-37 400
7 991

-182 469
-56 580
-69 600
-46 200
-20 009

-87 900
407 740
-486 200
-166 360

24 185
-135 527
111 342
0

-63 715
272 213
-374 858
-166 360

Rådmannens innstilling
Regnskapsrapport pr. 31.8.2015 tas til orientering.
Forslag til følgende regulering av drifts- og investeringsbudsjettet vedtas:

BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET
Tek st
Inntekter:
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd - revidert nasjonalbudsjett 2015
Utbytte Helgeland kraft
Gevinst - Terraoppgjør
Bruk av disposisonsfond - næring
Utgifter:
Barnehage - redusert foreldrebetaling revidert nasjonalbudsjett
Pensjoner og premieavvik
Foreløpig oppgjør eiendomskatt etter dom i lagmannsretten
Husleieutgifter teknisk avdeling - Svang kafe
Husleieutgifter kulturavdelingen - Svang kafe
Budsjettjustering personalforsikringer
Avsetning disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskapet
Sum utgifter
Sum inntekter
NETTO endring

BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET
Tek st
Inntekter
Momskompensasjon
Utgifter:
Ny flyplass
Nytt sykehjem Selfors
Hauknes skole
Ny ungdomsskole Ytteren
Selfors omsorgsboliger
Selfors sykhjem - omb. Helsepark
Mobekken omsorgsboliger - overføring bevilgning
LHL boliger Båsmo - overføring bevilgning
Biblioteket - automatisering og radiomerking - overføring bevilgning
Ekstraordinært avdrag startlån - Husbanken
Finansiering:
Bruk av lånemidler - ordinære lån
Bruk av lånemidler - selvfinansierende lån
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Overføring fra driftsregnskapet
Sum inntekter
Sum utgifter
Sum finansiering:

NETTO endring

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett
-537 850
-618 943
-17 000
0
0
170 858
5 159
1 500
9 739
-285
3 027
22 546
26 350
238 894
-1 173 793

Saldert
budsjett

Endring

-6 200
-4 995
6 000
-109 141
-6 700

-544 050
-623 938
-11 000
-109 141
-6 700

436
171 294
4 000
9 159
6 700
8 200
-250
9 489
250
-35
600
3 627
115 641
138 187
-6 341
20 009
121 036
359 930
-121 036 -1 294 829

-934 899

0

-934 899

Tall i hele 1000

Vedtatt
budsjett

Endring

Saldert
budsjett

-87 900

24 185

-63 715

5 000
170 000
75 000
90 000
50 000
5 000
0
0
0
12 740

-5 000
-30 000
-20 000
-75 000
-47 000
-5 000
2 600
4 500
1 973
37 400

0
140 000
55 000
15 000
3 000
0
2 600
4 500
1 973
50 140

-276 900
-97 900
-74 600
-8 800
-28 000

94 431
41 320
5 000
-37 400
7 991

-182 469
-56 580
-69 600
-46 200
-20 009

-87 900
407 740
-486 200
-166 360

24 185
-135 527
111 342
0

-63 715
272 213
-374 858
-166 360

PS 81/15 Status barnehagedekning høst 2015
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 81/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Saken tas til orientering

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering
Bakgrunn:
Kommunestyre har bedt om ½ års statusrapport på barnehagedekningen i Rana.
Rett til plass i barnehage er fastsatt i Barnehageloven §12a .

Saksopplysning:
Rett til plass i barnehage:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
Alle med rett til plass høst 2015 fikk tilbud om barnehageplass i en barnehage i Rana.
Kommunen har et samordnet opptakssystem der alle som ønsker barnehageplass søker. Alle som
ikke får den barnehagen de ønsker eller ønsker overflytting til en annen barnehage kan velge å
stå på ventelisten for overflytting.
Pr.09.10.2015
 Antall barn på venteliste (hovedliste) = 275
 Barn med plassering = 90 (Dette er de som ønsker seg over til en annen barnehage)
 Barn uten plassering = 185


Ønsker plass høst 2015 = 30
o Født 2010 - 2012 = 0
o Født 2013-2014 = 21
o Født 2015 = 9

Registrerte søkere som ønsker oppstart i løpet av 2016.
 Ønsker plass fom. 01.01.16 tom. 31.05.16 = 60







Ønsker plass fom. 01.06.16 tom. 31.08.16 = 88
Ønsker plass fom 01.09.16 tom. 31.12.16 = 7
Født 2010 - 2012 = 0
Født 2013-2014 = 21
Født 2015 = 134

PS 82/15 Selfors ungdomsskole - godkjenning etter reglene i forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 82/15
Behandling:
Jan Erik Arnøy (AP) fremmet fellesforslag:
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen til ny behandling2. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en oversikt over kostnadene for å
lukke de eventuelle påleggene fra El-tilsynet.
3. Hva vil det koste å sette inn egne aggregat for varme og ventilasjon i alle klasserom.
4. Til neste behandling av denne saken forventer vi at saken blir behandlet i
samarbeidsutvalget ved Selfors ungdomsskole.
5. Kan elever ved Selfors ungdomsskole flyttes midlertidig til andre ungdomsskoler, i så
fall, hvordan kan dette gjøres? Hvilke kostnader vil dette ha sammenlignet med dagens
drift? Og hvilke konsekvenser kan en anta at kan ha for det psykososiale miljøet for
elever og ansatte?
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt
(13-0).
Vedtak:
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen til ny behandling2. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en oversikt over kostnadene for å
lukke de eventuelle påleggene fra El-tilsynet.
3. Hva vil det koste å sette inn egne aggregat for varme og ventilasjon i alle klasserom.
4. Til neste behandling av denne saken forventer vi at saken blir behandlet i
samarbeidsutvalget ved Selfors ungdomsskole.
5. Kan elever ved Selfors ungdomsskole flyttes midlertidig til andre ungdomsskoler, i så
fall, hvordan kan dette gjøres? Hvilke kostnader vil dette ha sammenlignet med dagens
drift? Og hvilke konsekvenser kan en anta at kan ha for det psykososiale miljøet for
elever og ansatte?

Rådmannens innstilling
Rådmannen utarbeider, for Selfors ungdomsskole, søknad om godkjenning med dispensasjon
etter reglene i forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Søknaden utarbeides og
oversendes vedtaksmyndigheten i løpet av høsten 2015.

PS 83/15 Delegasjon- arbeidsgruppe
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 83/15
Behandling:
Forslag fra Jan Erik Arnøy (AP):
Arbeidsgruppen består av gruppeledere i kommunestyret. Arbeidsgruppen ledes av
varaordføreren.
Votering:
Forslaget fra Jan Erik Arnøy ble enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Arbeidsgruppen består av gruppeledere i kommunestyret. Arbeidsgruppen ledes av
varaordføreren.

Rådmannens innstilling
Følgende personer velges som arbeidsgruppe til nytt delegeringsreglement:

PS 84/15 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 84/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Vedlagte dokument, «Folkevalgte arbeidsvilkår i Rana kommune» vedtas.

Rådmannens innstilling
Vedlagte dokument, «Folkevalgte arbeidsvilkår i Rana kommune» vedtas.

PS 85/15 Reglement for folkevalgte 2015- 2019
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 85/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Vedlagt reglement for folkevalgte organer i Rana kommune vedtas.

Rådmannens innstilling
Vedlagt reglement for folkevalgte organer i Rana kommune vedtas.

PS 86/15 Møtekalender 2016- formannskap og kommunestyre
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 86/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Møtekalender kommunestyret 2016
09.02.2016
15.03.2016
03.05.2016
13.06.2016
14.06.2016
06.09.2016
11.10.2015
08.11.2016
12.12.2016
13.12.2016

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen

02.02.2016
01.03.2016
19.04.2016
31.05.2016
30.08.2016
27.09.2016
01.11.2016
29.11.2016

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet

Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen

Rådmannens innstilling
09.02.2016
15.03.2016
03.05.2016
13.06.2016
14.06.2016
06.09.2016
11.10.2015
08.11.2016
12.12.2016
13.12.2016
02.02.2016
01.03.2016
19.04.2016
31.05.2016
30.08.2016
27.09.2016
01.11.2016
29.11.2016

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet

Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen

PS 87/15 Evaluering av kommunens samlede renholdstjenester
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 87/15
Behandling:
Forslag fra Jan Erik Arnøy (AP):



Kommunens renholdstjeneste skal ikke konkurranseutsettes
Kommunestyret ber rådmannen utrede samlokalisering av kommunens renholdstjenester i en
avdeling.

Forslag fra Espen Haaland (H):

Saken sendes tilbake og vi ber administrasjonen besvare problemstillingen fra den opprinnelige
bestillingen.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Espen Haaland. Forslaget falt med 8 (AP, SV, KrF)
mot 5 stemmer (H, SP og FrP).
Det ble så foretatt positiv votering over innstillingen fra rådmannen og forslaget fra Jan Erik
Arnøy.
Rådmannens innstilling falt med 0 stemmer.
Det ble votert over første punkt i forslaget fra Jan Erik Arnøy (AP) . Vedtatt med 8 stemmer
(AP, SV, KrF).
Det ble votert over andre punkt i forslaget fra Jan Erik Arnøy (AP) . Vedtatt med 8 stemmer
(AP, SV, KrF).
Vedtak:



Kommunens renholdstjeneste skal ikke konkurranseutsettes
Kommunestyret ber rådmannen utrede samlokalisering av kommunens renholdstjenester
i en avdeling.

Rådmannens innstilling
Evalueringen av kommunens samlede renholdstjenester tas til orientering.

PS 88/15 Studentboliger i Rana kommune
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 88/15
Behandling:
Fellesforslag fremmet av Gerd Jakobsen (AP):
1. Rana kommune anbefaler Studentsamskipnaden satser på snarest å bygge, og over tid
planlegge å utvide et tilbud om studentboliger på kommunens eiendom parkeringsplass
Kaialundveien.
2. Forutsatt at Studentsamskipnaden ønsker et samarbeid med Rana kommune hva angår
tomta i Kaialundveien (alt. 2), åpnes det for å kunngjøre oppstart av reguleringsarbeidet.
Blir tomta godkjent og regulert til studentboliger, har Rana kommune som intensjon å
stille vederlagsfri tomt til disposisjon for bygging av boligene eiet og drevet av
studentsamskipnaden.
3. Dersom tomta ikke blir bebygd i løpet av 3 år – føres tomta tilbake til kommunen.
Votering:

Fellesforslaget ble satt opp mot Rådmannens innstilling.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).

Vedtak:
1. Rana kommune anbefaler Studentsamskipnaden satser på snarest å bygge, og over tid
planlegge å utvide et tilbud om studentboliger på kommunens eiendom parkeringsplass
Kaialundveien.
2. Forutsatt at Studentsamskipnaden ønsker et samarbeid med Rana kommune hva angår
tomta i Kaialundveien (alt. 2), åpnes det for å kunngjøre oppstart av reguleringsarbeidet.
Blir tomta godkjent og regulert til studentboliger, har Rana kommune som intensjon å
stille vederlagsfri tomt til disposisjon for bygging av boligene eiet og drevet av
studentsamskipnaden.
3. Dersom tomta ikke blir bebygd i løpet av 3 år – føres tomta tilbake til kommunen.

Rådmannens innstilling
1. Rana kommune anbefaler at Studentsamskipnaden satser på snarest å bygge, og over tid
planlegge å utvide et tilbud om studentboliger på kommunens eiendom gnr. 20 bnr. 377 i
Langneset.
2. Forutsatt at Studentsamskipnaden ønsker et samarbeid med Rana kommune hva angår tomta i
Langneset, åpnes det for å kunngjøre oppstart av reguleringsplanarbeid for regulert friområde
gnr. 20 bnr. 377 nord for Nasjonalbiblioteket med tanke på tilrettelegging for studentboliger.
Blir tomta i arealplansammenheng godkjent og vedtatt regulert til studentboliger, - har Rana
kommune som intensjon å stille vederlagsfri tomt til
disposisjon for bygging av boligene eiet og drevet av Studentsamskipnaden.
Endelig tildeling av tomt og økonomiske betingelser i den forbindelse foreslås fremlagt som
egen sak til formannskapet etter at en eventuell ny reguleringsplan er vedtatt av
kommunestyret og et konkret prosjekt er under planlegging.
3. Skulle Studentskipnaden ikke være interessert i et samarbeid med Rana kommune om Langnesalternativet, stiller Rana kommune tomta i Kirkegata gnr. 20 bnr. 333 til disposisjon. De samme
forutsetninger hva gjelder reguleringsprosess og økonomiske forhold vil gjelde også her.

PS 89/15 Bygging av Ytteren Ungdomsskole
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 89/15
Behandling:
Votering:

Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
1. Bevilgning til investering for bygging av Ytteren Ungdomsskole fastsettes etter
anbudsutlysninger til 221 mill.kr. Økningen i forhold til budsjettestimat på 186 mill.kr. i
økonomiplan 2015-2018 finansieres gjennom økt bruk av avsatt total kostnadsramme på 577
mill.kr. til oppgradering skolebygg 2011-2021.
2. Investeringsbudsjettet reguleres som følger:
Sum
2014
Investeringsplan 186 000
12000
i ØK.PL. 2015-18
Revidert
221 000
investeringsplan

2015
90000

2016
88000

2017

25000

120000

76000

3. Byggearbeidene igangsettes snarest.

Rådmannens innstilling
1. Bevilgning til investering for bygging av Ytteren Ungdomsskole fastsettes etter
anbudsutlysninger til 221 mill.kr. Økningen i forhold til budsjettestimat på 186 mill.kr. i
økonomiplan 2015-2018 finansieres gjennom økt bruk av avsatt total kostnadsramme på 577
mill.kr. til oppgradering skolebygg 2011-2021.
2. Investeringsbudsjettet reguleres som følger:
Sum
2014
Investeringsplan 186 000
12000
i ØK.PL. 2015-18
Revidert
221 000
investeringsplan

2015
90000

2016
88000

2017

25000

120000

76000

3. Byggearbeidene igangsettes snarest.

Rådmannen i Rana, 28.10.2015

PS 90/15 AVTALE MED BÅSMO OG YTTEREN IL OM LEIE AV
FLERBRUKSHALL
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 90/15
Behandling:
Forslag fra Hilde Birgitte Rønningsen (SV):
Det gjøres presiseringer på dokumentasjon av skader, forvolder og ansvar. Samt presisering av
utvikling/justering på leiepris.

Det ble vedtatt at forslaget til Hilde Birgitte Rønningsen skulle legges ved protokollen.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Formannskapet godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Rana kommune og Båsmo og Ytteren
IL om leie av flerbrukshall.
Protokolltilførsel:
Det gjøres presiseringer på dokumentasjon av skader, forvolder og ansvar. Samt presisering av
utvikling/justering på leiepris.

Rådmannens innstilling
Formannskapet godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Rana kommune og Båsmo og Ytteren
IL om leie av flerbrukshall.
Rådmannen i Rana

PS 91/15 Per Persaveien omsorgsboliger
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 91/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
1. Bygging av Per Persaveien omsorgsboliger iverksettes med bakgrunn i mottatte anbud.
2. Rådmannen innarbeider ny budsjettramme som følge av utarbeidede plantegninger og
foreliggende anbud, prisstigning og økte tilskudd i budsjett 2016.
3. Husleie fastsettes etter rentesats på 3 prosent og nedbetalingstid på 40 år.

Rådmannens innstilling
4. Bygging av Per Persaveien omsorgsboliger iverksettes med bakgrunn i mottatte anbud.
5. Rådmannen innarbeider ny budsjettramme som følge av utarbeidede plantegninger og
foreliggende anbud, prisstigning og økte tilskudd i budsjett 2016.
6. Husleie fastsettes etter rentesats på 3 prosent og nedbetalingstid på 40 år.

PS 92/15 Etablering og utvikling av regional helsepark på Nord-Helgeland.
Endrede forutsetninger og utsatt fremdriftsplan.
Innstilling til formannskapet fra utvalg for helse- og omsorg - 27.10.2015 sak 20/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i samsvar
med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir ledig når
sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til formålet. Det benyttes
nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 92/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i samsvar
med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir ledig når
sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til formålet. Det benyttes
nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

Rådmannens innstilling

1. Rana kommune etablerer en regional helsepark på Selfors innenfor rammene av tidligere
kommunestyrevedtak og vedtatt økonomiplan.
2. Det igangsettes et prioritert prosjekt for utvikling av tilpassende planer og tjenesteinnhold i samsvar
med nåværende forutsetninger.
3. Regional helsepark etableres i bygning som i dag inneholder Selfors sykehjem og som blir ledig når
sykehjemmet flytter til nye lokaler. Bygningen rehabiliteres og ombygges til formålet. Det benyttes
nåværende bygningsmasse.
4. Regional helsepark videreføres i rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 – 2019.

PS 93/15 Rusforum Nordland. Søknad om økonomisk støtte
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 93/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Formannskapet avslår søknad om kr 5000 i økonomisk støtte til Rusforum Nordland.

Rådmannens innstilling
Formannskapet avslår søknad om kr 5000 i økonomisk støtte til Rusforum Nordland.

PS 94/15 Søknad om økonomisk støtte til drift -Smiso Nordland
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 94/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet avslår søknad om økonomisk støtte på kr 104 400,- til drift av SMISONordland.

Rådmannens innstilling
Formannskapet avslår søknad om økonomisk støtte på kr 104 400,- til drift av SMISONordland.

PS 95/15 Støtte til NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 95/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Formannskapet avslår søknad om kr 40 000 pr. år i økonomisk støtte i perioden 2016 – 2018 til
NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS.

Rådmannens innstilling
Formannskapet avslår søknad om kr 40 000 pr. år i økonomisk støtte i perioden 2016 – 2018 til
NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS.

PS 96/15 First Lego League Scandinavia - søknad om støtte til skandinavisk
finale
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 96/15
Behandling:
Fellesforslag fremmet av Anita Sollie (H) og Nils Notler (AP):
Det bevilges kr 50. 000.- til First Lego League. Bevilgningen tas fra formannskapets reserverte
bevilgninger.
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Det bevilges kr 50. 000.- til First Lego League. Bevilgningen tas fra formannskapets reserverte
bevilgninger.

Rådmannens innstilling

PS 97/15 Prospekt ved rettet emisjon - ***** ***** ***** *****
PS 98/15 Tildeling av enerett 2016 - 2018 - Rana Utviklingsselskap AS
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 10.11.2015 - sak 98/15
Behandling:
Anita Sollie (H) deltok ikke i behandlingen av saken da hun som ansatt i RU ble erklært inhabil.
Forslag fra Johan Petter Røssvoll (SP):
Tildeling av enerett 2016-2018 – Rana utviklingsselskap A/S
1. Det er ikke tilstrekkelig klargjort at vedtaket om tildeling av enerett til Rana
utviklingsselskap A/S gjennom eget vedtak i budsjettet ikke er i strid lov om offentlige
anskaffelser.
2. Inntil så er klarlagt kan ikke RU A/S tildeles enerett.
3. Rådmannen må legge fram slik dokumentasjon før enerett kan tildeles og handlingsplan
vedtas.
Forslag fra Jan Erik Arnøy (AP):
Tillegg til punkt 3 fra rådmannens innstilling:
RU rapporterer årlig til kommunestyret og halvårlig til formannskapet.
Forslag fra Geir Waage (AP):
I – Som rådmannens innstilling
Fellesforslag fremmet av Geir Waage (AP):
II – Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre følgende utredninger:
1. Rana kommune kjøper seg opp til 90 % i selskapet for å tilfredsstille kravene i lov om offentlige
anskaffelser.
2. Rana kommune kjøper seg opp til 90% i selskapet og inviterer nabokommunene til å delta på
eiersiden i et regionalt utviklingsselskap.

Votering:
Det ble votert over forslaget fra Johan Petter Røssvoll (SP). Forslaget falt med to stemmer (SP
og FrP).
Det ble votert over innstillingen fra rådmannen. Forslaget ble vedtatt med 10 (AP, SV, H, KrF)
mot 2 (SP og FrP) stemmer.
Det ble votert over forslaget fra Jan Erik Arnøy (AP). Forslaget ble enstemmig vedtatt (12-0).
Det ble så votert over fellesforslaget fremmet av Geir Waage (AP). Forslaget ble vedtatt med 10
(AP, SV, H, KrF) mot 2 stemmer (Sp og FrP).

Vedtak:
1. Kommunestyret gir Rana Utviklingsselskap AS (RU) gjennom eget vedtak i budsjettet
en årlig grunnbevilgning finansiert via næringsfondet. For perioden 2016-2018 bes
selskapet innenfor denne bevilgningen å prioritere følgende strategiske satsninger med
utgangspunkt i RU’s forslag til handlingsdel for Strategisk Næringsplan for Rana
kommune (SNP):
a) Infrastruktur og logistikk-knutepunkt, med hovedvekt på realisering av
Polarsirkelen lufthavn
b) Offentlig sektor, med hovedvekt på et fremtidig sterkt Helgelandssykehus i
Mo i Rana
Vedtatte kommuneplaner og delplaner ligger som rammer for dette arbeidet. De
strategiske satsningsområdene skal prioriteres i den rekkefølge som er angitt.
2. Med utgangspunkt i disse prioriteringene i prioritert rekkefølge tildeles Rana
Utviklingsselskap AS (RU) en enerett som kommunens næringsetat for perioden 20162018. Tildelingen gjøres offentlig kjent og konkretiseres gjennom ny avtale som vedtas i
kommunestyrets neste møte og i eget tildelingsbrev. Avtalen vil bygge på
forutsetningene i kommunestyrets sak 115/14 og de føringer som ble lagt i denne saken.
3. Kommunestyret delegerer til styret i selskapet å disponere bevilgningen innenfor de
føringer som er lagt av kommunestyret. Størrelsen på bevilgningen og andelen som skal
disponeres som tilskudd til eksterne, fastsettes via kommunestyrets budsjettvedtak. RU
rapporterer årlig til kommunestyret, og halvårlig til formannskapet i forhold til
ressursbruk og resultater med utgangspunkt i kommunestyrets bestillinger, og i tråd med
forutsetningene som er vedtatt i sak 115/14.
4. Med utgangspunkt i vedtatt budsjett, utformer rådmannen tildelingsbrev til Rana
Utviklingsselskap AS med oversikt over grunnbevilgning og retningslinjer for tildeling
av eksterne tilskudd. Grunnbevilgningens størrelse må til enhver tid ses i sammenheng
med størrelse og kompleksitet i oppgaveporteføljen. I enerettsperioden vurderes avtalen
årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.
5. Kommunestyret kan i sitt årlige budsjettvedtak bevilge midler fra næringsfondet knyttet
direkte til SNP. Denne disponeres på grunnlag av definerte prosjekter uavhengig av
hvem som har ansvar for det enkelte prosjekt. Formannskapet godkjenner enkeltprosjekt
og tildeler midler og sikrer en gjennomføring i tråd med anskaffelsesreglene.
6. Kommunestyrets enerettstildeling betinger at rådmannen dedikerer interne ressurser for å
ivareta kommunens eierskaps- og bestillerfunksjon. Etter at kommunestyret har
behandlet denne sak og budsjettet for 2016 vil rådmannen bearbeide handlingsdelen, og
legge den fram til politisk behandling i første kvartal 2016.
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre følgende utredninger:
1. Rana kommune kjøper seg opp til 90 % i selskapet for å tilfredsstille kravene i lov om
offentlige anskaffelser.

2. Rana kommune kjøper seg opp til 90% i selskapet og inviterer nabokommunene til å

delta på eiersiden i et regionalt utviklingsselskap.

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret gir Rana Utviklingsselskap AS (RU) gjennom eget vedtak i budsjettet en årlig
grunnbevilgning finansiert via næringsfondet. For perioden 2016-2018 bes selskapet innenfor
denne bevilgningen å prioritere følgende strategiske satsninger med utgangspunkt i RU’s
forslag til handlingsdel for Strategisk Næringsplan for Rana kommune (SNP):
c) Infrastruktur og logistikk-knutepunkt, med hovedvekt på realisering av Polarsirkelen
lufthavn
d) Offentlig sektor, med hovedvekt på et fremtidig sterkt Helgelandssykehus i Mo i
Rana
Vedtatte kommuneplaner og delplaner ligger som rammer for dette arbeidet. De strategiske
satsningsområdene skal prioriteres i den rekkefølge som er angitt.
2. Med utgangspunkt i disse prioriteringene i prioritert rekkefølge tildeles Rana Utviklingsselskap
AS (RU) en enerett som kommunens næringsetat for perioden 2016-2018. Tildelingen gjøres
offentlig kjent og konkretiseres gjennom ny avtale som vedtas i kommunestyrets neste møte og
i eget tildelingsbrev. Avtalen vil bygge på forutsetningene i kommunestyrets sak 115/14 og de
føringer som ble lagt i denne saken.
3. Kommunestyret delegerer til styret i selskapet å disponere bevilgningen innenfor de føringer som
er lagt av kommunestyret. Størrelsen på bevilgningen og andelen som skal disponeres som
tilskudd til eksterne, fastsettes via kommunestyrets budsjettvedtak. RU rapporterer årlig til
kommunestyret i forhold til ressursbruk og resultater med utgangspunkt i kommunestyrets
bestillinger, og i tråd med forutsetningene som er vedtatt i sak 115/14.
4. Med utgangspunkt i vedtatt budsjett, utformer rådmannen tildelingsbrev til Rana
Utviklingsselskap AS med oversikt over grunnbevilgning og retningslinjer for tildeling av
eksterne tilskudd. Grunnbevilgningens størrelse må til enhver tid ses i sammenheng med
størrelse og kompleksitet i oppgaveporteføljen. I enerettsperioden vurderes avtalen årlig i
forbindelse med budsjettbehandlingen.
5. Kommunestyret kan i sitt årlige budsjettvedtak bevilge midler fra næringsfondet knyttet direkte
til SNP. Denne disponeres på grunnlag av definerte prosjekter uavhengig av hvem som har
ansvar for det enkelte prosjekt. Formannskapet godkjenner enkeltprosjekt og tildeler midler og
sikrer en gjennomføring i tråd med anskaffelsesreglene.
6. Kommunestyrets enerettstildeling betinger at rådmannen dedikerer interne ressurser for å ivareta
kommunens eierskaps- og bestillerfunksjon. Etter at kommunestyret har behandlet denne sak og
budsjettet for 2016 vil rådmannen bearbeide handlingsdelen, og legge den fram til politisk
behandling i første kvartal 2016.

PS 99/15 Tilskudd til julegrantenning
Saksprotokoll - Formannskapet - 10.11.2015 - sak 99/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Det innvilges inntil kr. 20 000.- til julegrantenning 29.11.2015. Beløpet belastes
Formannskapets reserverte bevilgninger. For påfallende år inkluderes dette i kommunens
driftsbudsjett.

Innstilling
Det innvilges inntil kr. 20 000.- til julegrantenning 29.11.2015.
Beløpet belastes Formannskapets reserverte bevilgninger.
For påfallende år inkluderes dette i kommunens driftsbudsjett.

