Møteprotokoll

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Teams - Internett

Dato:

04.05.2021

Tidspunkt:

10:00 -14:45

Til stede:
Navn
Geir Waage
Anita Sollie
Lars Yngve Frøysa
Jarl Stian Johansson
Hilde Birgitte Rønningsen
Maria S Rausandaksel
Olav Nyjordet
Johan Petter Røssvoll
Anne Kari L. Snefjellå
Allan Rognan
Mats Hansen
Allan Johansen
Line Ellingsen

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppeleder
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder
Varamedlem
Medlem
Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppeleder

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Anniken Elisabeth Nordland
Robert Pettersen
Hege Kristin Johansen Nygård
Ann Jorid Bostad Virik
Jan Erik Furunes
Lillian Nærem
Elin Arntzen Skevik
Linn Carina Utsi
Ørjan Nordheim Skår

Parti Varamedlem for
AP
H
AP
H
SV
SV
MDG
SP
SP
Hilde Lillerødvann
SP
V
FRP
R

Stilling
sekretær
rådmann
kommunaldirektør, stab
kommunaldirektør helse og omsorg
kommunaldirektør tekniske tjenester
kommunaldirektør oppvekst og kultur
NAV- leder
Økonomisjef
Kommuneadvokat

Hilde Sandstedt
Connie Slettan Olsen
Veronica Olsen

fagleder, vann og avløp
kommunikasjonssjef
sekretær

Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Lars Frøysa (AP), Johan Petter Røssvoll (SP) og Hilde B. Rønningsen
(SV).
Permisjoner:
 Anita Sollie (H) ble innvilget permisjon fra kl. 11:30 og deltok ikke under
behandlingen av de politiske sakene.
 Maria Rausandaksel (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 13:00 og deltok under
behandlingen av følgende saker: sak PS 24/21 - 27/01.
Vara som deltok i møte:
 Gerd Jakobsen (AP) møte som vara for Anita Sollie (H) fra kl. 12:00.
 Gaute Larsen (H) møtte som vara for Maria Rausandaksel (SV) fra kl. 13:00- (Fra sak
PS 28/21)
Orienteringer:
 Kommuneoverlege Frode Berg orienterte om koronasituasjonen i Rana kommune
 Seksjonsleder for vann og avløp Hilde Sandseth orienterte om vann- og avløpsnettet i
Rana

Saksliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennere
Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer

Saksnr.
PS 24/21

Tittel
Organisert kriminalitet og 1% miljøet

PS 25/21

Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren.

2021/1646

PS 26/21

Anskaffelsesstrategi i Rana kommune 2021-2024

2021/1802

PS 27/21

Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med
redusert avgiftsperiode
Tiltak unge uføre - Prosjektplan

2021/1296

Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til
permanent løsning
Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser
og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet - Rana kommune
Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass

2021/1845

Rana kommunes uttalelse til søknad om
utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider - ny
lufthavn Mo i Rana
Høring av nye regler for fiske i vassdrag og
elvemunninger
Arkiv i Nordland - Omdanning fra interkommunalt
samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap
Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon
"Krafttak mot kreft 2021"
Støtte til Verket musikkfestival for 2021

2014/720

2021/1314

PS 38/21

Kommunal Kompensasjonsordning - Berg-Hansen Nord
Norge AS, avd. Mo i Rana
Kommunal kompensasjonsordning - Kroglia kulturgård

PS 39/21

Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand AS

2021/1314

PS 40/21

Kommunal kompensasjonsordning - Actaklinikken AS

2021/1314

PS 41/21

Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk

2021/1314

PS 28/21
PS 29/21
PS 30/21
PS 31/21
PS 32/21
PS 33/21
PS 34/21
PS 35/21
PS 36/21
PS 37/21

Lukket Arkiv-saksnr
2021/1919

2021/1883

2020/11738
2021/1440

2021/1509
2014/1064
2021/1648
2021/1290

2021/1314

PS 42/21

2021/1314

PS 43/21

Kommunal kompensasjonsordning - Tip Toe
dansestudio, Sissel Venes
Kommunal kompensasjonsordning - Chroma Mat AS

PS 44/21

Kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS

2021/1314

PS 45/21

Kommunal kompensasjonsordning -HIT IT AS

2021/1314

PS 46/21

Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS

2021/1314

PS 47/21

Kommunal kompensasjonsordning - Perse AS (Kleo)

2021/1314

PS 48/21

Kommunal kompensasjonsordning - Minar - en stiftelse

2021/1314

PS 49/21

2021/1314

PS 51/21

Kommunal kompensasjonsordning - Joy Hundesalong
AS
Kommunal kompensasjonsordning - Stenneset mat og
vin AS
Kommunal kompensasjonsordning - KOKS AS

PS 52/21

Kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS

2021/1314

PS 53/21

Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS

2021/1314

PS 54/21

Kommunal kompensasjonsordning - Helgeland
Transportservice AS
Kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter - søknader som avslås
Hogst i Kjørdalen - Spørsmål fra Olav Nyjordet

2021/1314

Spørsmål til Rådmannen vedrørende åpningstider i
barnehager

2021/707

PS 50/21

PS 55/21
FO 1/21
FO 2/21

DS = Delegert sak
RS = Referat sak
PS = Politisk sak
FO = Forespørsler/spørsmål

2021/1314

2021/1314
2021/1314

2021/1314
2021/707

PS 24/21 Organisert kriminalitet og 1% miljøet
Formannskapets behandling av sak 24/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Rana kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert
kriminalitet, herunder énprosentmiljøet alvorlig. Rana kommune vil bekjempe organisert
kriminalitet med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet
og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot dette for å skape et trygt lokalsamfunn.
Rana kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder énprosentmiljøet for
uønsket i kommunen. Dette gjelder så vel etablering av nye miljøer, samt utvikling av og
rekruttering til klubber som allerede er etablert i regionen.
Rana kommune vil oppfordre lokalt næringsliv, lag, foreninger, restaurant- og utelivsbransje
til å stå samlet mot organisert kriminalitet, herunder énprosentmiljøet.
Det presiseres at denne innsatsen ikke omhandler det ordinære motorsykkelmiljøet.
Behandling
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 25/21 Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren.
Formannskapets behandling av sak 25/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Med forbehold om at en bruksendring av bygningen kan godkjennes, tilbys Frikult AS
vederlagsfritt å overta «Kvithuset» på Ytteren med punktfestet tomt. Gebyrer og
omkostninger med opprettelse av punktfeste og overskjøting av bygning med festerett til
tomt dekkes av Frikult AS.
I festekontrakten som opprettes tas det stilling til hvilke utearealer som kan benyttes i
tilknytning til bygningen. En fremtidig overdragelse av festeretten til andre vil ikke kunne
skje uten at Rana kommune som grunneier godkjenner dette.

Rana kommune sørger for at det blir foretatt en verditakst av bygningen slik at dagens verdi
synliggjøres.
Hvis formålet med bruken av bygningen i fremtiden vesentlig endres, eller at bygningen ikke
lenger skal drives i regi av Frikult AS, tar Rana kommune forbehold om at dagens verditakst
av bygningen skal innbetales til Rana kommune, dog indeksregulert (KPI) frem til det
tidspunkt en eventuell innbetaling skal skje.
Bygningsmessige arbeider i forbindelse med ønsket bruksendring må ikke påbegynnes før
søknad om slik endring foreligger godkjent.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 26/21 Anskaffelsesstrategi i Rana kommune 2021-2024
Formannskapets behandling av sak 26/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
1.Anskaffelsesstrategi for Rana kommune 2021-2024 vedtas slik den foreligger, se vedlegg.
2.Ved rullering av budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025 skal det vurderes
styrking av innkjøpsområdet for å følge opp vedtatt strategi.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 27/21 Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med redusert
avgiftsperiode
Formannskapets behandling av sak 27/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Saken tas til orientering.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 28/21 Tiltak unge uføre - Prosjektplan
Utvalg for helse- og omsorgs behandling av sak 2/2021 i møte den 27.04.2021:
Vedtak
Prosjektplan godkjennes
Behandling
Elin Arntzen Skevik orienterte om "Tiltak unge uføre- Prosjektplan"
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
Formannskapets behandling av sak 28/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Prosjektplan godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 29/21 Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent
løsning
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 14/2021 i møte den 27.04.2021:
Vedtak
1.Rana kommune slutter seg til intensjonen om å videreføre Fosterhjem Helgeland fra
prosjekt til en ordinær interkommunal tjeneste.
2.Rådmannen får fullmakt til å utarbeide en formålstjenlig driftsmodell og organisering av
Fosterhjem Helgeland, rettet inn mot den nye barnevernsreformen 2022, og med de øvrige
impliserte kommunene.
3.Endelig avtale mellom Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, og Vefsn legges
frem for kommunestyret til godkjenning.

4.Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning, og sier seg tilfreds prosjektets
resultat.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0)
Formannskapets behandling av sak 29/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
1.Rana kommune slutter seg til intensjonen om å videreføre Fosterhjem Helgeland fra
prosjekt til en ordinær interkommunal tjeneste.
2.Rådmannen får fullmakt til å utarbeide en formålstjenlig driftsmodell og organisering av
Fosterhjem Helgeland, rettet inn mot den nye barnevernsreformen 2022, og med de øvrige
impliserte kommunene.
3.Endelig avtale mellom Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, og Vefsn legges
frem for kommunestyret til godkjenning.
4.Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning, og sier seg tilfreds prosjektets
resultat.
Behandling
Innstillingen fra utvallg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 30/21 Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk
tilrettelegging i nærmiljøet - Rana kommune
Formannskapets behandling av sak 30/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Kommunestyret vedtar lokal forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og
fysisk tilrettelegging i nærmiljøet slik den var da den ble lagt ut til høring.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).
PS 31/21 Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass

Formannskapets behandling av sak 31/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Nasjonalparkstyret, Statsforvalteren og Statskog har et ansvar for å legge til rette
for aktivitet i forbindelse med Fisktjønna naturreservat og Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark. Rana kommune vil være en pådriver overfor disse og søke samarbeid med dem
for å få til
gode løsninger i området.
Behandling
Johan Petter Røssvoll (SP) fremmet fellesforslag fra Venstre, Sp, Rødt og FrP:
1. Nasjonalparkstyret, Statsforvalteren og Statskog har et ansvar for å legge til rette for
aktivitet i forbindelse med Fisktjønna naturreservat og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark.
Rana kommune vil være en pådriver overfor disse og søke samarbeid med dem for å få til
gode løsninger i området.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Johan Petter Røssvoll
(SP). Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 32/21 Rana kommunes uttalelse til søknad om utslippstillatelse for
midlertidige anleggsarbeider - ny lufthavn Mo i Rana
Formannskapets behandling av sak 32/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Saksframstillingen til sak ""Rana kommunes uttalelse til søknad om utslippstillatelse for
midlertidige anleggsarbeider - ny lufthavn Mo i Rana" utgjør kommunens innspill til
søknaden.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 33/21 Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 18/2021 i møte den 29.04.2021:
Vedtak
Med bakgrunn i de sårbare bestandene av anadrome laksefisk, støtter Rana kommune
endringsforslagene i de nye reglene for fiske i vassdrag og elvemunninger i Nordland.
Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt 11-0
Formannskapets behandling av sak 33/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Med bakgrunn i de sårbare bestandene av anadrome laksefisk, støtter Rana kommune
endringsforslagene i de nye reglene for fiske i vassdrag og elvemunninger i Nordland.
Behandling
Innstillingen fra utvalg for miljø, plan og ressurs ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 34/21 Arkiv i Nordland - Omdanning fra interkommunalt samarbeid til
kommunalt oppgavefellesskap
Formannskapets behandling av sak 34/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
1. Kommunestyret i Rana kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv
Nordland (IKAN) etter tidligere kommunelovs § 27 til Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i
Nordland (KOAN) etter ny kommunelov, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4.
2. Kommunestyret i Rana kommune godkjenner ny samarbeidsavtale for Kommunalt
oppgavefellesskap (KOAN), styrebehandlet i sak 21/06.
3. Rådmannen gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen på vegne av Rana kommune
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 35/21 Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon "Krafttak
mot kreft 2021"
Formannskapets behandling av sak 35/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Rana kommune støtter kreftforeningens innsamlingsaksjon "Krafttak mot Kreft" med kr. 25
000.Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.
Behandling
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Rana kommune støtter kreftforeningens innsamlingsaksjon "Krafttak mot Kreft" med kr. 25
000.Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.
Votering:
Forslaget fremmet av Geir Waage (AP) ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 36/21 Støtte til Verket musikkfestival for 2021
Formannskapets behandling av sak 36/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Rana kommune støtter Verketfestivalen 2021 med kr. 40 000.Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.
Behandling
Geir Waage (AP) la frem forslag:
Rana kommune støtter Verketfestivalen 2021 med kr. 40 000.Beløpet tas fra formannskapets reserverte bevilgninger.
Votering:
Forslaget fremmet av Geir Waage (AP) ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 37/21 Kommunal Kompensasjonsordning - Berg-Hansen Nord Norge AS,
avd. Mo i Rana
Formannskapets behandling av sak 37/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Berg-Hansen Nord-Norge AS, avd. Mo i Rana innvilges med et støttebeløp på
kr. 137.500.
Beløpet tas fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør
55 prosent av søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).
PS 38/21 Kommunal kompensasjonsordning - Kroglia kulturgård
Formannskapets behandling av sak 38/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Kroglia Kulturgård AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet tas
fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent
av søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 39/21 Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand AS
Formannskapets behandling av sak 39/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Krokstrand AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 40/21 Kommunal kompensasjonsordning - Actaklinikken AS
Formannskapets behandling av sak 40/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Actaklinikken AS innvilges med et støttebeløp på kr. 34.945. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 41/21 Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk
Formannskapets behandling av sak 41/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra AS Norsk Gjærverk innvilges med et støttebeløp på kr. 48.299. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 42/21 Kommunal kompensasjonsordning - Tip Toe dansestudio, Sissel
Venes
Formannskapets behandling av sak 42/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Tip Toe Dansestudio, Sissel Venes innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,. Beløpet tas fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør
55 prosent av søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 43/21 Kommunal kompensasjonsordning - Chroma Mat AS
Formannskapets behandling av sak 43/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Chroma Mat AS innvilges med et støttebeløp på kr. 185.088. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 74 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 44/21 Kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS
Formannskapets behandling av sak 44/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Folk i Farta AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137.500. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 45/21 Kommunal kompensasjonsordning -HIT IT AS
Formannskapets behandling av sak 45/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra HIT IT AS innvilges med et støttebeløp på kr. 185.088. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 74 prosent av
søkt beløp
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 46/21 Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS

Formannskapets behandling av sak 46/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Grøven AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137.500. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 47/21 Kommunal kompensasjonsordning - Perse AS (Kleo)
Formannskapets behandling av sak 47/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Perse AS (Kreo) innvilges med et støttebeløp på kr. 185 088,-. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 74 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 48/21 Kommunal kompensasjonsordning - Minar - en stiftelse
Formannskapets behandling av sak 48/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Minar – en stiftelse innvilges med et støttebeløp på kr. 185 088,-. Beløpet tas
fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 74 prosent
av søkt beløp
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 49/21 Kommunal kompensasjonsordning - Joy Hundesalong AS
Formannskapets behandling av sak 49/2021 i møte den 04.05.2021:

Vedtak
Søknaden fra Joy Hundesalong AS innvilges med et støttebeløp på kr. 59.270. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 74 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 50/21 Kommunal kompensasjonsordning - Stenneset mat og vin AS
Formannskapets behandling av sak 50/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Stenneset Mat og Vin AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet
tas fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55
prosent av søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 51/21 Kommunal kompensasjonsordning - KOKS AS
Formannskapets behandling av sak 51/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra KOKS AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 52/21 Kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS
Formannskapets behandling av sak 52/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak

Søknaden fra Visit Plura AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 53/21 Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS
Formannskapets behandling av sak 53/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Park 22 Event AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137 500,-. Beløpet tas fra
«Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør 55 prosent av
søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

PS 54/21 Kommunal kompensasjonsordning - Helgeland Transportservice AS
Formannskapets behandling av sak 54/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak
Søknaden fra Helgeland Transport Service AS innvilges med et støttebeløp på kr. 137.500.
Beløpet tas fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter». Beløpet utgjør
55 prosent av søkt beløp.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0)

PS 55/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter søknader som avslås
Formannskapets behandling av sak 55/2021 i møte den 04.05.2021:
Vedtak

Følgende søknader avslås: Classic Bar AS (Onkel Oscar), E & C Helgeland AS (Niveau), IngerAnne Høgseth (Straumbotn Gård), Jernsaksa Frisør AS, Milano Mo i Rana AS, Mormors
Barista AS, Nordlandsbuss AS, Rana Frivilligsentral, Skillevollen Motell AS (Mo Gjestegård) og
VR Grill og Bar AS (No3).
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (13-0).

FO 1/21 Hogst i Kjørdalen - Spørsmål fra Olav Nyjordet
Formannskapets behandling av sak 1/2021 i møte den 04.05.2021:
Behandling
Svar fra rådmann Robert Pettersen:
Først en kort informasjon om bakgrunnen for denne saken. I tillegg vil mer utfyllende
informasjon vedlegges protokollen som er gjenpart av informasjon fra avdeling bydrift til
beboerne på Selfors.
Tiltaket i Kjørdalen ble utløst av en befaring i området hvor det ble funnet råte i enkelte
trær, samt at man observerte sig av større grantrær ned mot bekken.
Det har også vært et ønske om å koble nedre del av Kjørdalen og Brennsletta bedre opp mot
det resterende turnettet på Selfors. Det var et ønske å se på muligheten for å tilrettelegge
for en bedre kobling av turveinettet fra Kjørdalen og Brennsletta og opp mot lysløypa. Dette
er ikke en forlengelse av lysløypa, men en kobling opp mot denne.
Skogbruksfaglig rådgiver ble koblet inn og gjennomførte sammen med bydrift en ny befaring
og vurdering av skogen og området. Det ble konkludert med at det var råte i noen av trærne,
og at disse burde tas ut, samt at store deler av resterende skog var hogstmoden.
Dersom store graner hadde stått igjen i området, ville dette kunne utgjøre en fare for trefall i
forbindelse med vind, da enkelttrær blir stående utsatt til. Skogbruksfaglig rådgiver sjekket
miljøverdiene og det er ikke registrert spesielle biotoper i forbindelse med dette området.

I reguleringsplanen er det regulert et friområde nederst i Kjørdalen og friluftsområde litt
lenger opp. Reguleringsplanen begrenser hogsten i friluftsområdet til maksimalt 10 dekar.
Det er hogget skog både i friområdet samt i en trasé for tursti i friluftsområdet.
Det er noe ulike målinger på hvor mange dekar hogsten i friluftsområdet utgjør. Kommunens
målinger viser at den er på ca. 8 dekar, mens andre henvendelser kommunen har fått i
denne saken, sier at den er på 10,1 dekar.
Dersom det viser seg at hogsten i friluftsområdet er på over 10 dekar, må kommunen
beklage dette. Kommunen mener tiltaket var innenfor reguleringsplanens bestemmelser da
tiltaket ble gjennomført.
Så over til de konkrete spørsmålene:
1. Hva innebærer meldeplikt og blinkeplikt som beskrevet som pålegg fra

fylkesmannen i sak 35/94?
Etter en gjennomgang vurderer kommunen det slik at skogbruksloven gjelder for området i
Kjørdalen. Begrepene «meldeplikt» og «blinking» viser til denne loven. Meldeplikt er i
dagens skogbrukslov, mens blinking fra den gamle skogloven er ikke gjeldende lenger.
Blinking er mao. et uttrykk som ikke brukes i dagens skogbruk.
Når det gjelder meldeplikten, så står det at kommunen kan fatte vedtak om at skogeiere har
plikt til å melde inn planer om hogst. Denne plikten kan gjelde i hele eller deler av
kommunen.
Kommunestyret vedtok i 1994 en slik meldeplikt for dette området, men det gjaldt
friluftsområdet og ikke i friområdet nederst i Kjørdalen hvor det meste av hogsten er gjort.
Det er ikke generell meldeplikt på hogst i Norge.
2. Er denne hogsten godkjent av skogbrukssjefen og miljøvernsjefen?

Hogsten er avklart med seksjon for miljø og landbruk og som tidligere sagt, har
skogbruksfaglig rådgiver vært delaktig i hele denne prosessen.

Skogeier har iht. skogloven, forskrift om bærekraftig skogbruk og Norsk Skogstandard ansvar
for at det blir tatt nødvendige hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og
kulturverdier i samsvar med formålene i skogbruksloven.

Det ble gjort vurderinger i forhold til dette og en godkjenning av skogsdriften ble formidlet
tilbake til bydrift og den aktuelle entreprenøren.

3. Når det gjøres stor inngripen og endring i et nærområde slik som i denne saken. Er

dette vanlig praksis, slik som det her er gjort, at det ikke gis mulighet for innspill.
I spørsmålet sies det at det er en stor inngripen. Det er manuelt hogd ca. 60 – 70 m³ gran.
Lauvtrærne er satt igjen. Virket er kjørt fram på frossen mark. Dette er ikke en stor inngripen
sett med skogbruksøyne. Ved vanlig hogst i LNF områder er det ikke vanlig å be om
innspill/høring. Det er heller ikke generell meldeplikt på hogst.
Dersom hogst skal skje svært nært hus/eiendommer i tettbygd strøk, så tar kommunen
direkte kontakt med de aller nærmeste naboene. Da er det snakk om trær som står helt inn
til hagegjerdene til folk.
Ut over det er dette vanlig praksis når kommunen forvalter friområder på kommunens egen
eiendom. Det ligger ingen regulering i lov eller forskrift som krever involvering i denne type
saker og det har heller ikke vært praktisert.
Det er faglige vurderinger knyttet til sikkerhet, allmenn ferdsel, friluftsliv, sport samt
skogfaglige vurderinger som ligger til grunn for disse beslutningene.

Vedlegg
Svar på spørsmål om hogst og tilrettelegging tursti – Kjørdalen, Selfors
Innledningsvise avklaringer

Forhold til planverket
Hele Selfors er en del av Kommunedelplan for Mo og omegn og er i denne planen definert
med hensynssone H910, som betyr at gjeldende reguleringsplaner gjelder inntil nye planer
eventuelt vedtas.
Gjeldende reguleringsplan for dette området er «Kjørdalen – Varmosletta» (vedtatt av
kommunestyret 30.08.1994). Området hvor det er tatt ut skog, er regulert til «Friområde» og
ikke «Friluftsområde». I denne saken er det viktig å skille disse begrepene fra hverandre, da
det er svært ulike bestemmelser i reguleringsplanen knyttet til de to formålene. I din
henvendelse viser du også til en reguleringsbestemmelse som sier at det må lages
reguleringsplan dersom lysløypa skal utvides. Det må også her skilles mellom begrepene
lysløype og tursti. Vi skal ikke forlenge lysløypa, vi har lagt til rette for å utbedre eksisterende
tursti.
Regler ved hogst i friområder
En av kommunen sine oppgaver er skjøtsel av kommunens friområder. Dette innebærer blant
annet at vi har ansvar for skogskjøtsel der det er nødvendig. Siden dette området er regulert
som friområde, gjelder ikke skogloven for dette området. Det sendes normalt ikke ut
nabovarsel eller lignende ved slike tiltak som gjennomføres på kommunens eiendom og
innenfor gjeldende bestemmelser.

Tilrettelegging for friluftsliv
Rana kommune tilrettelegger for friluftsliv på flere måter og i flere områder. En av årsakene
til at vi besluttet å sette i gang med denne hogsten, var at man ville sette området tilbake til å

bli et friområde som også åpner opp for annen aktivitet ved at det blir lysere (bærplukking,
aking, ski, snowboard, mv.).
Selforslia har blitt et populært turmål og gjennom å utbedre turstien fra nedre del av
Kjørdalen/Brennslettveien, håper vi at flere av de lokale vil velge å benytte denne veien opp
mot Selforslia, i stedet for å ta bilen opp mot Skogveien. Dette er årsaken til at det i
forbindelse med denne hogsten ble tatt ut noe skog langs turstien.
Det er ikke noen tvil om at vi har en del utfordringer når det gjelder parkering i forbindelse
med friluftslivet på Selfors, dette gjelder i hovedsak Skogveien. Derfor diskuteres det om det
kan være et alternativ å etablere noe parkering på deler av friområdet, men dette er som
tidligere sagt ikke besluttet. Det er ikke uvanlig at man benytter deler av friområder til
parkering, da dette regnes som tilrettelegging for den aktiviteten som skal foregå der.
Eksempelvis er hele området rundt Sagbakken stadion regulert som friområde, uten nærmere
bestemmelser om parkering. Dersom det blir aktuelt å etablere parkeringsplass, vil dette
tiltaket selvsagt gjennomføres etter de regler og bestemmelser som ligger i plan og
bygningsloven.

Forholdet til reguleringsplan
Reguleringsplan for Kjørdalen – Varmosletta er altså bestemmende for arealbruken i området.
Den nedre delen av arealet som nå er hogd er avsatt til friområde, mens den plukkhogsten som
er gjort i forbindelse med turstien i øvre del, er avsatt til friluftsområde. Reguleringsplanen
består av et plankart og reguleringsbestemmelser som klargjør forvaltning og drift av de ulike
arealene.
Det regulerte friområdet er i sin helhet eid av Rana kommune, mens friluftsområdet eies av de
private grunneierne (hovedbrukene) på Selfors (selve grunnen/arealet eies i fellesskap, mens
skogen er delt på de forskjellige grunneierne).
Friområde

§ 5 i reguleringsbestemmelsen omhandler friområde, med følgende bestemmelse:
«I friområdet tillates ikke oppført bygninger. Unntak kan gjøres for mindre bygg som har
direkte tilknytning til – og er nødvendige for – bruken av området til lek og sport.»

Benevnelsen «friområde» brukes normalt som en fellesbenevnelse på arealer for lekeplasser
og areal for sport/idrettsanlegg.
Den hogsten som vi har gjennomført i friområdet, mener vi derfor er i tråd med gjeldende
reguleringsplan. Dette er også avklart med seksjon for kart og arealplan.
Friluftsområde

§§ 7 og 8 har en rekke punkter som i detalj legger premisser for bruk av arealene, herunder
skjøtsel av skogen. Essensen i disse bestemmelsen framgår av § 8a, hvor det står:
«Ved skjøtsel og drift av skogen skal det tas tilstrekkelig hensyn til at området er verdifullt for
allmen ferdsel og friluftsliv. Det skal være ei målsetting å skape en skog som er
variert/mangfoldig.»
I friluftsområdet er det etablert en sti fra lysløypa og ned til friområdet i nedre del av
Kjørdalen. Denne stien er ikke godt opparbeidet og framstår i perioder som bløt og lite
attraktiv for ferdsel. De trærne som er tatt ut i friluftsområdet er for å tilrettelegge denne
turstien bedre for ferdsel og muliggjør også at det kan kjøres skispor der på vinteren. Ut fra
reguleringsbestemmelsene vurderes dette å være skjøtsel/drift som skal ivareta allmenn
ferdsel og friluftsliv og dermed innenfor arealformålet. Dette skjøtselstiltaket er gjort i samråd
med grunneiere.

Hogst
Rutinene for hogst av skog på kommunal grunn og på friområder, er at avdeling for bydrift
har kontakt med skogfaglig rådgiver i kommunen for å vurdere behov, gjøre skogfaglige
vurderinger og bestemme metode. I dette tilfellet er dette gjennomført, blant annet med
befaring sammen med skogfaglig rådgiver. Skogfaglig rådgiver har også sjekket
miljøverdiene i området. Det er ikke registrert spesielle biotoper i forbindelse med
gjennomført natur- og miljøkartlegging. Tiltaket er altså meldt til ansvarlig i kommunen.

Skogen i dette området består av stor og gammel granskog som ble vurdert som hogstmoden.
Det ble også registrert råte i en del av trærne slik at det var fare for trefall i forbindelse med
vind. Entreprenør ble også fulgt opp i forhold til hvordan hogsten skulle gjennomføres.
Hele området (på kommunal grunn) som nå er hogd ut ble vurdert som en samlet bestand hvor
det ville være fornuftig å ta ut all gammel gran samtidig. Dette for å unngå økt fare for trefall

pga. vind ved at enkeltgraner ble stående igjen. Selve gjennomføringen av hogsten er ifølge
skogbruksfaglig rådgiver gjort i henhold til skogstandard, hvor man setter igjen lauvskog og
vurderingene er gjort skjøtselsmessig riktig.
Tømmeret vil bli tatt ut av området og solgt. All uttransport skal skje på en måte som ikke
medfører terrengskader. Derfor gjøres hogsten med tele i bakken og snø på marka. I tillegg vil
hogstavfall (kvist og bar) benyttes som underlag og forsterkning for terrengkjøringa.

Grunnforhold
Rana kommune kjenner til at det er leirholdige løsmasser i området og at det er en del sig ned
mot bekken (tyngdekraft). På grunn av stor vekt vil store trær lettere sige nedover i
skråningene mot bekken. Spesielt om våren når telen går ut av bakken og om høsten i
forbindelse med mye nedbør vil grunnen være bløt og glidebevegelsene større. I slike
situasjoner ser en da at store trær (ofte gran) lett faller overende pga. vind eller spesielt bløt
grunn. Det hender også at slike mindre glidninger i tilknytning til trær utløser større leirras
som i verste fall kan medføre oppdemming av bekker og utvikling av ytterligere erosjon.
Ved å ta ut de store trærne reduseres vekt og fare for glidninger i skråningene/ravinene.
Stubben og røttene vil da stå igjen og virke som armering i grunnen inntil ny skog vokser opp.
Ut fra de vurderingene som er gjort, bidrar altså denne hogsten til mindre fare for
utglidninger.
Vi kan også informere om at det har vært befaringer i disse områdene ved flere anledninger
med både NVE og Multiconsult i andre sammenhenger, slik at områdene rundt Kjørdalen er
godt kjent både for kommunen, NVE og Multiconsult.
Som du selv skriver, skal det være en befaring med NVE i området i uke 19 og de vil kunne
svare videre på dine spørsmål angående dette temaet.

Avslutning
Vi har, som tidligere sagt, forståelse for at det kan se brutalt ut i et område det nettopp har vært
hogst i, men vi mener at området vil fremstå på en god måte når alt har blitt ryddet og lauvskogen
begynner å vokse opp i hogstområdet.
Håper du nå føler at du har fått svar på dine spørsmål.

FO 2/21 Spørsmål til Rådmannen vedrørende åpningstider i barnehager
Formannskapets behandling av sak 2/2021 i møte den 04.05.2021:

Behandling
Rådmann Robert Pettersen svarer:
Utdrag fra vedtektene:
13. Åpningstid
Daglig åpningstid skal være minimum fra 07:00 til 16:30 i de kommunale
barnehagene. Julaften og nyttårsaften er barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag er
åpningstiden 08:00 til 12:00.
Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.
Informasjon om hvilke dager barnehagene vil være stengt, skal gis senest ved
barnehageårets begynnelse, 1. august. Planleggingsdagene skal stå i barnehagenes årsplan
og på kommunens nettsider.
En barnehageplass kan benyttes inntil 11 måneder per år. Barna må i løpet av året avvikle
fire ferieuker, hvorav tre uker skal være sammenhengende i skolerutens sommerferie.
Sammenlignet med andre kommuner, så har Rana en lang åpningstid. Dette er og har vært
utfordrende i forhold til smittevernveilederen.
Åpningstider i andre kommuner (kommunale barnehager):
• Tromsø: 9 timer pr. dag
• Bodø: 9 timer pr. dag
• Narvik: 9 timer pr. dag
• Trondheim: Varierer mellom 9. timer, 9,15 timer. Kommunen har også sommerstengt i 3
uker.
• Stavanger: 9 timer pr. dag
Noen kommuner har også innført begrenset antall timer tilbudet kan benyttes i løpet av en
dag eller ei uke. De fleste har åpningstid fra kl. 07.30 om morgenen.
Ulike arbeidsplasser har ulike arbeidstider og det har aldri vært ment at vi skal dekke alles
behov for barnehage i deres arbeidstid.
Dersom det er en oppfatning om at det å forskyve åpningstiden fra 07.00 til 16.30, til 06.45
til 16.15, vil gi et bedre tilpasset barnehagetilbud i Rana, krever det en vedtektsendring. Det
vil si at politikerne må bestille en endringssak, som så sendes ut på høring. En slik endring vil

kunne gjøres uten økonomiske konsekvenser.

