Nesna kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 13.02.2019
Tid: 10:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Innkalling:
Saksliste:

Godkjent
Godkjent.
Ny orienteringssak om studiestedsstruktur Nord universitet.
Alle muntlige orienteringssaker tas til sist i møtet.
Sak 2/19 – 8/19

Behandlede saker:
Orienteringssaker:

Hanne Davidsen, Finn Rindahl, Jan-Erik Paulsen, Stine Mathisen,
Magne Lyng Hansen, Torstein Dybdal, Anne Mette Rosø, Ellen Mogård
Larsen, Jørn Ståle Pettersen, Gretha Bye, Lorents Lauritsen, Lena
Vollen, Stein Bjørgen, Gunnhild Forsland, Ida Maria Børli Sivertsen
Hans Paulsen, Tom Kenneth Sandvær
Magne Elstad, Oddbjørn Paulsen
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken Stabell

Status nytt sykehjem
Status Borealsaken
Studiestruktur Nord Universitet

Møtet lukkes under orientering om status Boreal-saken.
Vi bekrefter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nesna, 13.02.19

____________________
Hanne Davidsen
Ordfører

____________________
Anne Mette Rosø

___________________
Lorents Lauritsen

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no
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2/19
Feiegebyr 2019

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Feiegebyr for skorsteiner inntil 2 etasjer økes fra kr. 410,- til kr. 462,Feiegebyr for skorsteiner over 2 etasjer økes fra kr. 485,- til kr. 572,-.
Økte gebyrer gjelder f.o.m. 01.01.2019.
Det innføres selvkostprinsippet på feiing i Nesna kommune f.o.m. 1.1.2020.
Feiegebyret endres deretter i gebyrregulativet.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Feiegebyr for skorsteiner inntil 2 etasjer økes fra kr. 410,- til kr. 462,Feiegebyr for skorsteiner over 2 etasjer økes fra kr. 485,- til kr. 572,-.
Økte gebyrer gjelder f.o.m. 01.01.2019.
Det innføres selvkostprinsippet på feiing i Nesna kommune f.o.m. 1.1.2020.
Feiegebyret endres deretter i gebyrregulativet.

3/19
Avvikling Helgeland Gass a/s

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Styret får fullmakt til å selge selskapet
Aksjekapitalen settes ned til 30.000 kr
Alle verdier over 30.000 utbetales som utbytte til eier
Selskapet selges til kr 30.000

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Styret får fullmakt til å selge selskapet
Aksjekapitalen settes ned til 30.000 kr
Alle verdier over 30.000 utbetales som utbytte til eier
Selskapet selges til kr 30.000

4/19
Boligpolitisk plan

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Boligpolitisk plan vedtas med følgende endring i punkt 9.1: Det organiseres et
boligteam i Nesna kommune. Gruppa skal utarbeide forslag til eierstrategi,
finansieringsmodell og FDV modell for alle kommunale boliger. Boligteamet
utarbeider forslag til utleiereglement med sosial profil.
2. Det utarbeides et boligteam med følgende kompetanse: Forvaltning v/økonomi,
bosetting, NAV og plan og utvikling.
3. Det utarbeides en egen eierstrategi for kommunale næringsbygg.

Behandling:
Utsettelsesforslag fra Nesna Høyre og Nesna Senterparti:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for konsekvensutredning, som i større
grad klargjør økonomiske og administrative konsekvenser.
Forslaget falt mot seks stemmer.
Forslag fra Jørn Ståle Pettersen: Punkt 8.2 2.d, «Nesna kommune bør…» endres til «Nesna
kommune skal…»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling legges til grunn og stemmes punktvis.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra Nesna AP/Nesna SV Ellen Mogård Larsen:
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Tillegg til punkt 2: Det etableres et boligteam med følgende kompetanse: Forvaltning
v/økonomi, bosetting, NAV og helse, Plan og utvikling.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Lorents Lauritsen:
Punkt 3 fjernes.
Forslaget falt mot seks stemmer.
Punkt 3 vedtatt mot seks stemmer.
Forslag fra Gunnhild Forsland:
Nytt punkt 4: Planen gjelder hele Nesna kommune.
Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer.

Vedtak:
1. Boligpolitisk plan vedtas med følgende endring i punkt 9.1: Det organiseres et
boligteam i Nesna kommune. Gruppa skal utarbeide forslag til eierstrategi,
finansieringsmodell og FDV modell for alle kommunale boliger. Boligteamet
utarbeider forslag til utleiereglement med sosial profil.
2. Det utarbeides et boligteam med følgende kompetanse: Forvaltning v/økonomi,
bosetting, NAV og helse, plan og utvikling.
3. Det utarbeides en egen eierstrategi for kommunale næringsbygg.
4. Planen gjelder hele Nesna kommune.

5/19
Status nedbemanning budsjettvedtak 2019

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens rapport om status i nedbemanningsprosessen til
orientering.

Behandling:
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Det stemmes først over rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Nesna AP og Nesna SV:
Kommunestyret ønsker en mest mulig åpen nedbemanningsprosess. At informasjon gir alle
tilsatte så tidlig som mulig, blant annet for at organisasjonene skal bli i stand til å gjøre en
helhetlig vurdering for å sikre rettferdighet og god dialog.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens rapport om status i nedbemanningsprosessen til
orientering.
Kommunestyret ønsker en mest mulig åpen nedbemanningsprosess. At informasjon gir alle
tilsatte så tidlig som mulig, blant annet for at organisasjonene skal bli i stand til å gjøre en
helhetlig vurdering for å sikre rettferdighet og god dialog.

6/19
Vedtakslogg innføring

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Nesna kommunestyre vedtar å ta i bruk framlagte vedtaksverktøy, vedtakslogg, for
kommunestyrevedtak fra og med desember 2018.
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nesna kommunestyre vedtar å ta i bruk framlagte vedtaksverktøy, vedtakslogg, for
kommunestyrevedtak fra og med desember 2018.
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7/19
Framtidas Helgelandssykehus

Ordførers innstilling:
Ordfører innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune går inn for at det utredes et alternativ med to akuttsykehus på Helgeland,
lokalisert til Mo i Rana og Sandnessjøen. Nesna kommune støtter også ressursgruppas
anbefaling om at et DMS i Brønnøysund får en bredde i tilbudet som gjør at befolkningens
behov for poliklinisk og dagmedisinsk kontakter med spesialisthelsetjenesten kan dekkes
lokalt. Bakgrunnen for vårt innspill er flere. Helgeland har en krevende geografi med lange
avstander, fjorder og øyer uten veiforbindelse, en spredt befolkning og fire regionsentra. Vi
har sett på sykehusstrukturen i Vesterålen, Lofoten og Ofoten/Sør-Troms med fire sykehus,
som bygger to nye, og som vi mener kan sammenlignes med Helgeland både når det gjelder
avstander, geografi og befolkningsmønster. Vi opplever at Helgeland for det meste har en
god spesialisthelsetjeneste i dag. En framtidsretta løsning bør være økonomisk bærekraftig
ved at vi kan bygge om, modernisere og evt. bygge ut, eksisterende sykehusbygg i Rana og
Sandnessjøen. Det er også viktig å opprettholde fødetilbudet på Helgeland med to
fødeavdelinger.
For Nesna kommune er det svært viktig med gode prehospitale tjenester nært der folk bor
med en responstid som er innenfor de nasjonale anbefalingene.

Behandling:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nesna kommune går inn for at det utredes et alternativ med to akuttsykehus på Helgeland,
lokalisert til Mo i Rana og Sandnessjøen. Nesna kommune støtter også ressursgruppas
anbefaling om at et DMS i Brønnøysund får en bredde i tilbudet som gjør at befolkningens
behov for poliklinisk og dagmedisinsk kontakter med spesialisthelsetjenesten kan dekkes
lokalt. Bakgrunnen for vårt innspill er flere. Helgeland har en krevende geografi med lange
avstander, fjorder og øyer uten veiforbindelse, en spredt befolkning og fire regionsentra. Vi
har sett på sykehusstrukturen i Vesterålen, Lofoten og Ofoten/Sør-Troms med fire sykehus,
som bygger to nye, og som vi mener kan sammenlignes med Helgeland både når det gjelder
avstander, geografi og befolkningsmønster. Vi opplever at Helgeland for det meste har en
god spesialisthelsetjeneste i dag. En framtidsretta løsning bør være økonomisk bærekraftig
ved at vi kan bygge om, modernisere og evt. bygge ut, eksisterende sykehusbygg i Rana og
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Sandnessjøen. Det er også viktig å opprettholde fødetilbudet på Helgeland med to
fødeavdelinger.
For Nesna kommune er det svært viktig med gode prehospitale tjenester nært der folk bor
med en responstid som er innenfor de nasjonale anbefalingene.

8/19
Nedleggelse av driftsstyret fra 1.1.2019 - overføring av fullmakter

Ordførers innstilling:
Ordfører innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Driftsstyrets fullmakter etter delegeringsreglementet overføres til formannskapet.

Behandling:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Driftsstyrets fullmakter etter delegeringsreglementet overføres til formannskapet.
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