Nesna kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 07.09.2016
Tid: 10:00

Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Hanne Davidsen, Finn Rindahl, Stine Mathisen, Hans Paulsen, Svein
Midtgard, Lena Kristin Vollen
Marit Bye
Rådmann Geir Sakariassen, Personalsjef Torill Myrbostad, Leder Plan
og utvikling Thomas Wirthgen
Godkjent
Godkjent
Sak 48/16 – 51/16

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i behandling av sak 51/16 etter kommunelovens § 31.5.
Innsendt spørsmål fra Hans Paulsen og rådmannens svar ble behandlet i lukket møte.
Innsendt spørsmål fra Svein Midtgard ang. Langsetvågen ble behandlet i lukket møte.
Orienteringssaker:
-

Regional transportplan
Ambulanseplan – anke til Fylkesmannen i Nordland
Helgelandssykehuset – fremtidig struktur
Dialogmøte i forbindelse med ambulansesaken med Helgelandssykehuset,
prehospitale tjenester 8.9.16
Møte med Nord Universitet – aktivitet og utvikling på Nesna framover
KVN 25 år – gave fra kommunen
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk
Helgeland Kraft – eierstrategi
Utredning nytt sykehjem – status
Helse- og omsorgsplan - status
Offentlige anskaffelser – nye bestemmelser
Byggesak unntatt offentligheten

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no

Underskrift:

Jeg bekrefter med min underskrift at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt
på møtet.

Nesna, 07.09.2016

____________________
Hanne Davidsen
Ordfører
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SAKSLISTE
Saksnr.
48/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/942
Innføring av nytt delegeringsreglement

49/16

16/594
Stortings- og sametingsvalg 2017

50/16

16/605
Høring - omklassifisering av fv. 383 arm til Saura kai

51/16

16/970
Unntatt offentlig ofl §15
Kabler i kommunal grunn etter veglova § 32 Helgeland Kraft
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48/16
Innføring av nytt delegeringsreglement
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret nedsetter ei politisk arbeidsgruppe som kommer med en samlet anbefaling
til kommunestyret på alle politiske delegasjoner. Administrasjonen vil stille med ressurser til
sekretariat og teknisk bistand. Anbefalingen presenteres for kommunestyrets møte 23.
november 2016. Systemet som helhet behandles i samme møte.

Behandling:
Nesna AP og Nesna SV fremmet følgende endringssforslag:
Kommunestyret nedsetter ei politisk arbeidsgruppe som kommer med en samlet anbefaling
til kommunestyret på alle politiske delegasjoner. Administrasjonen vi stille med ressurser til
sekretariat og teknisk bistand.
Arbeidsgruppa for politiske delegasjoner består av følgende medlemmer:
-

To representanter for AP, den ene er ordfører
En representant for SV
En representant for Høyre
En representant for Senterpartiet

Anbefalingene sammen med systemet som helhet, legges fram for formannskapet og
kommunestyret så snart arbeidsgruppa har avsluttet sitt arbeid. Arbeidsgruppa konstituerer
seg selv. Ordfører kaller inn til første møte. Gruppa selv sørger for nødvendige høringer.
Nesna AP og Nesna SVs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret nedsetter ei politisk arbeidsgruppe som kommer med en samlet anbefaling
til kommunestyret på alle politiske delegasjoner: Administrasjonen vi stille med ressurser til
sekretariat og teknisk bistand.
Arbeidsgruppa for politiske delegasjoner består av følgende medlemmer:
-

To representanter for AP, den ene er ordfører
En representant for SV
En representant for Høyre
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-

En representant for Senterpartiet

Anbefalingene sammen med systemet som helhet, legges fram for formannskapet og
kommunestyret så snart arbeidsgruppa har avsluttet sitt arbeid. Arbeidsgruppa konstituerer
seg selv. Ordfører kaller inn til første møte. Gruppa selv sørger for nødvendige høringer.

49/16
Stortings- og sametingsvalg 2017

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune holder valgting mandag 11. september 2017.

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune holder valgting mandag 11. september 2017.

50/16
Høring - omklassifisering av fv. 383 arm til Saura kai
Rådmannens innstilling:
1.
2.
3.

Vedtak FSK fra den 1.6.16 trekkes.
Fv 383- arm til Saura kai overtas av Nesna kommune.
Statens vegvesen bes å sette i gang alle nødvendige formaliteter ift. omklassifisering til
kommunal veg.

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3 i rådmannens innstilling:
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Statens vegvesen bes å sette i gang alle nødvendige formaliteter ift. Omklassifisering til
kommunal veg inkludert grunnerverv.
Formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.
3.

Vedtak FSK fra den 1.6.16 trekkes.
Fv 383- arm til Saura kai overtas av Nesna kommune.
Statens vegvesen bes å sette i gang alle nødvendige formaliteter ift. Omklassifisering
til kommunal veg inkludert grunnerverv.

51/16
Unntatt offentlig ofl §15
Kabler i kommunal grunn etter veglova § 32 Helgeland Kraft
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Klagen tas ikke til følge
2. Punkt 2 i vedtaket endres til:
«2. De hensyn som begrunner flytteplikten og kostnadsansvaret i denne saken er
miljøet og samfunnsinteresser ellers jf. veglova § 1 a, samt hensynet til samordning
mellom forskjellige typer ledninger og rør. Kommunens arbeid med nødvendig
utskifting av vann og avløpsledninger sommeren 2015 hadde tilstrekkelig saklig
sammenheng med de hensyn som begrunner flytteplikten.»
Behandling:
Rådmannen trekker innstillingen.
Saken utsettes.

Vedtak:
Saken utsettes.
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