Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Eldrerådet
Havmannen, 2. etg., Rådhuset
19.09.2018
13:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Lars Midtstraum
Leder
Anne Lindbak Hågensen
Medlem
Øyvind Straumbotn
Medlem
Erika Sagli
Medlem
Dag Østerdal
Medlem
Mary-Ann Dahl
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Tove Lian
MEDL

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Monica Westvik Musum
Hanne Marit Mikalsen
Ann Jorid Virik

Representerer
RKP
UTDFORB

Representerer
LOP

Stilling
Rådgiver helse og omsorg/ sekretær
Saksbehandler kart og arealplan
Kommunaldirektør helse og omsorg

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent, men merknad til PS 10/18: saksdokumentene er opp- ned
på enkelte sider og vanskelig å lese.
Protokollgodkjennere: Lars Midtstraum og Mary Ann Dahl
Spørsmål til administrasjon:
Spørsmål fra Mary Ann Dahl: når møteplaner endres, kan dette gis beskjed i egen e-post?
Svar fra Ann Jorid Virik: tar dette videre til administrasjonen/ sekretær.
Orienteringer/informasjon:

-

Uttalelse vedtatt i eldrerådet 29. august 2018:

Mo Aktivitetshus
Eldrerådet er glad for at prosjektet er kommet i gang og håper det blir et varig tilbud til den eldre
befolkning i Rana. Behovet er stort da det blir flere eldre og enslige i kommunen som har behov for
en felles møteplass. Skal kommunen makte utfordringene med eldrebølgen er det viktig å stimulere
til at eldre kan bo lengst mulig i sine heim.
Eldrerådet ber derfor om at det i arbeide med økonomi plan for 2019 tar hensyn til behovet
for midler til drift og opprustning av lokalene. Kjøkkenet må settes i stand slik at det er i tråd med
dagens krav. Uten en kafe er det vanskelig å drive et trivelig møtested.
Uttalelsen ble oversendt ordfører, rådmann og gruppeledere i Kommunestyret den 03.09.2018.

-

Befaring Utskarpen bosenter: utsettes til et senere møte.

Saksliste
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2014/262
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utviklingsplan 2035 Helse Nord»

2018/2715
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Mulige fremtidige tomter for samfunnsutvikling og
kommunale behov

2018/2590

PS 7/18 Referatsaker
Saksprotokoll - Eldrerådet - 19.09.2018 - sak 6/18
Vedtak:
Invitasjon til dialogmøte, Mo i Rana 16. november
Behandling:
Lars Midtstraum deltar fra Rana Eldreråd. Han er påmeldt 19.09.2018
Votering:
Enstemmig vedtatt (6-0)

RS 6/18 Invitasjon til dialogmøte, Mo i Rana, 16. november 2018

PS 8/18 Høringssvar - Helsetjenester for eldre
Innstilling fra - Eldrerådet - 19.09.2018 - sak 8/18
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten» oversendes Helse Nord RHF.

Votering:
Enstemmig vedtatt (6-0)

Innstilling fra - Utvalg for helse- og omsorg - 11.09.2018 - sak 12/18
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten» oversendes Helse Nord RHF.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0)

Rådmannens innstilling
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten» oversendes Helse Nord RHF.

PS 9/18 Høringssvar fra Rana kommune – «Regional utviklingsplan 2035
Helse Nord»
Innstilling fra - Eldrerådet - 19.09.2018 - sak 9/18
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord»
oversendes Helse Nord RHF.

Votering:
Enstemmig vedtatt (6-0)

Innstilling fra - Utvalg for helse- og omsorg - 11.09.2018 - sak 13/18
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord»
oversendes Helse Nord RHF.

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0)

Rådmannens innstilling
Høringssvar fra Rana kommune vedrørende «Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord»
oversendes Helse Nord RHF.

PS 10/18 Mulige fremtidige tomter for samfunnsutvikling og kommunale
behov
Innstilling fra - Eldrerådet - 19.09.2018 - sak 10/18
Vedtak:
1. Kommunen skal ha en langsiktig arealstrategi for å sikre nødvendige arealreserver for å
møte samfunnsutviklingen og dekke dagens/ fremtidige tomtebehov for lovpålagte
oppgaver
2. Tomter/ areal som er satt av til «offentlig/ privat tjenesteyting» i gjeldende
Kommunedelplan for Mo og omegn (vedtatt 16.06.2014) skal i hovedsak videreføres ved
neste rullering av kommunedelplanen
3. Ledige og egnede kommunale eiendommer skal ikke selges til private, men beholdes i
kommunens eie som tomtereserver for å dekke kommunens fremtidige behov for å
besørge lovpålagte, kommunale tjenester. Unntak kan gjøres der salg vil ivareta de
samme kommunale behovene (private tiltak som løser kommunale behov gjennom
bindende avtale)
4. Det startes opp arbeid med en detaljreguleringsplan for tomta hvor tidligere Ytteren
skole ligger med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg på østre del av tomta og
boligtomter (for salg/ utleie) på den vestre delen av tomta
5. Når arealbehov for- og plassering av Båsmo barneskole er avklart, startes det opp med en
detaljreguleringsplan med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg og/ eller
kommunale utleieboliger, på det resterende ledige arealet (frigjort areal etter at Båsmo
ungdomsskole er avviklet)
Behandling:
Det ble gitt orientering fra Hanne Marit Mikalsen, saksbehandler kart og arealplan

Votering:
Enstemmig vedtatt

Innstilling fra - utvalg for helse- og omsorg - 11.09.2018 - sak 15/18
Vedtak:
1. Kommunen skal ha en langsiktig arealstrategi for å sikre nødvendige arealreserver for å
møte samfunnsutviklingen og dekke dagens/ fremtidige tomtebehov for lovpålagte
oppgaver
2. Tomter/ areal som er satt av til «offentlig/ privat tjenesteyting» i gjeldende
Kommunedelplan for Mo og omegn (vedtatt 16.06.2014) skal i hovedsak videreføres ved
neste rullering av kommunedelplanen
3. Ledige og egnede kommunale eiendommer skal ikke selges til private, men beholdes i
kommunens eie som tomtereserver for å dekke kommunens fremtidige behov for å
besørge lovpålagte, kommunale tjenester. Unntak kan gjøres der salg vil ivareta de
samme kommunale behovene (private tiltak som løser kommunale behov gjennom
bindende avtale)
4. Det startes opp arbeid med en detaljreguleringsplan for tomta hvor tidligere Ytteren
skole ligger med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg på østre del av tomta og
boligtomter (for salg/ utleie) på den vestre delen av tomta
5. Når arealbehov for- og plassering av Båsmo barneskole er avklart, startes det opp med en
detaljreguleringsplan med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg og/ eller
kommunale utleieboliger, på det resterende ledige arealet (frigjort areal etter at Båsmo
ungdomsskole er avviklet)
Behandling:
Det ble gitt orientering fra Hanne Marit Mikalsen, saksbehandler kart og arealplan
Hilde Lillerødvann (Sp) la fram forslag til vedtak:
Punkt 4: Tomta hvor tidligere Ytteren skole ligger beholdes i sin helhet for å dekke fremtidige
behov for å besørge lovpålagte kommunale tjenester.
Punkt 5: Nytt underpunkt (5b) inn i tillegg til gjeldende innstilling:
Arealet til Båsmo barneskole og Båsmo ungdomsskole må i hovedsak prioriteres til
skolevirksomhet.
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 1-3. Enstemmig vedtatt (11-0)

Rådmannens innstilling punkt 4 ble så satt opp mot forslaget om nytt punkt 4 fremmet av Hilde
Lillerødvann (Sp). Rådmannen innstilling ble vedtatt med 7 mot 4 (Sp, Rødt, KrF og FrP)
stemmer
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 5. Dette ble enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble så votert over Hilde Lillerødvanns (Sp) forslag om nytt underpunkt 5b. Forslaget falt
med 4 stemmer (Sp, Rødt, KrF og FrP)

Rådmannens innstilling
1. Kommunen skal ha en langsiktig arealstrategi for å sikre nødvendige arealreserver for å
møte samfunnsutviklingen og dekke dagens/ fremtidige tomtebehov for lovpålagte
oppgaver
2. Tomter/ areal som er satt av til «offentlig/ privat tjenesteyting» i gjeldende
Kommunedelplan for Mo og omegn (vedtatt 16.06.2014) skal i hovedsak videreføres ved
neste rullering av kommunedelplanen
3. Ledige og egnede kommunale eiendommer skal ikke selges til private, men beholdes i
kommunens eie som tomtereserver for å dekke kommunens fremtidige behov for å
besørge lovpålagte, kommunale tjenester. Unntak kan gjøres der salg vil ivareta de
samme kommunale behovene (private tiltak som løser kommunale behov gjennom
bindende avtale)
4. Det startes opp arbeid med en detaljreguleringsplan for tomta hvor tidligere Ytteren
skole ligger med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg på østre del av tomta og
boligtomter (for salg/ utleie) på den vestre delen av tomta
5. Når arealbehov for- og plassering av Båsmo barneskole er avklart, startes det opp med en
detaljreguleringsplan med tanke på et fremtidig helse-/ omsorgsbygg og/ eller
kommunale utleieboliger, på det resterende ledige arealet (frigjort areal etter at Båsmo
ungdomsskole er avviklet)

