Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

:
:
:
:

Kommunestyret
Kommunehuset,
14.03.2019
10:00 – 15:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Petter Jørgen Pedersen
Ordfører
Anne Wiik
Medlem
Gunnar T. Skjellvik
Medlem
Håkan Hammer
Medlem
Heidi C. Bakke
Medlem
Janette Festvåg
Medlem
Dan-Jøran Antonsen
Varamedlem
Thrond Aasmund
Varaordfører
Gjelseth
Bernt Moe Hansen
Varamedlem
Walter Pedersen
Medlem
Bjørn Magne Pedersen
Medlem
Britt Larsen
Medlem
Hilde Furuseth Johansen Medlem
Ann Kirsti Knudsen
Varamedlem
Øyvind Mevik
Varamedlem
Kenneth Andrè Norum
Medlem
Odd Hermann
Medlem
Kaspersen

Repr
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP

Vara for

FRP
H
H
H
SP
SP
SP
SV
V/KRF

Jan-Arne Birkeli

Silje Nordgård

Knut-Eirik Svendsen
Thomas Busch Fallmyr

Representant Håkan Hammer (Ap) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 b)
ved behandling av sak 1/19.
Representant Anne Wiik (Ap)ble ikke erklært inhabil ved behandling av sak 1/19.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik
Kommunalsjef Teknisk John-Olaf Johansen
Kommunalsjef Økonomi og administrasjon Marianne Stranden
Kommunalsjef Helse og sosial Anne Grete Mosti
Fagansvarlig Svanhild Lind

Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.

Orienteringer:
Merkur v/Line Antonie Tellemann
Inndyr barnehage: Overrekkelse av gave.

Møteprotokollen er godkjent av Petter Jørgen Pedersen, Thrond Gjelseth og Walter Pedersen.

PS 1/19 Omsorgsboliger med heldøgns tjenester.
Anbudsrunden og godkjenning for kontrahering av valgt
tilbyder
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Representant Håkan Hammer (Ap) ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 b)
ved behandling av denne sak.
Representant Anne Wiik (Ap)ble ikke erklært inhabil ved behandling av denne sak.
Representant Bjørn Magne Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret avviser saken med begrunnelse av at vi ikke har hatt muligheter til å få
priser på ulike byggemetoder. Saken sendes i retur til administrasjonen som sender ut
nytt konkurransegrunnlag med endret grunnlag slik at det åpnes for ulike
byggemetoder.

2.

Konkurransegrunnlaget forelegges formannskapet for godkjennelse før det legges ut i
Doffin.

Avstemming:
Formannskapets innstilling: 10 stemmer (5Ap, Frp, SV, 3Sp)
Forslag fra B.M.Pedersen: 6 stemmer (3H, Ap, Frp, V/Krf)
Kommunestyrets vedtak:
1.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å godkjenne prosessen videre med å avholde
avklaringsmøte, kontraktsforhandlinger og kontrakt med laveste tilbyder som er KB-bygg
AS.

2.

Prosjektet finansieres med Låneopptak på kr 21 057 500 og investeringstilskudd fra
Husbanken på kr 10 164 000. Momsutgiftene på ca. kr 7 750 000 finansieres av
momskompensasjon.

3.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta et låneopptak på kr 21 057 500 og til å godkjenne
lånevilkårene.

Behandling i Formannskapet - 14.03.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å godkjenne prosessen videre med å avholde
avklaringsmøte, kontraktsforhandlinger og kontrakt med laveste tilbyder som er KB-bygg
AS.
2. Prosjektet finansieres med Låneopptak på kr 21 057 500 og investeringstilskudd fra
Husbanken på kr 10 164 000. Momsutgiftene på ca. kr 7 750 000 finansieres av
momskompensasjon.
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta et låneopptak på kr 21 057 500 og til å godkjenne
lånevilkårene.

Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet ber kommuneadvokaten gjøre en juridisk kvalitetssikring av prosessen fra
utlysningen fant sted og helt frem til forslag om valg av tilbyder ble foretatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret i ekstra formannskapsmøte 14.3 kl. 09:00.
Forslaget fra W. Pedersen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets vedtak:
Formannskapet ber kommuneadvokaten gjøre en juridisk kvalitetssikring av prosessen fra
utlysningen fant sted og helt frem til forslag om valg av tilbyder ble foretatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret i ekstra formannskapsmøte 14.3 kl. 09:00.
Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å godkjenne prosessen videre med å
avholde avklaringsmøte, kontraktsforhandlinger og kontrakt med laveste tilbyder som
er KB-bygg AS.

2.

Prosjektet finansieres med Låneopptak på kr 21 057 500 og investeringstilskudd fra
Husbanken på kr 10 164 000. Momsutgiftene på ca. kr 7 750 000 finansieres av
momskompensasjon.

3.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta et låneopptak på kr 21 057 500 og til å godkjenne
lånevilkårene.

PS 2/19 Startlån 2019 - Husbanken
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.
2.

Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2019 på kr 5 000 000 til videre utlån.
De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles
gjelde.

Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2019 på kr 5 000 000 til videre
utlån.

2.

De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal
fremdeles gjelde.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2019 på kr 5 000 000 til videre
utlån.
De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal
fremdeles gjelde.

PS 3/19 Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO)
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas med følgende endring:
§ 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved oppstart
avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas med følgende endring:
§ 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved oppstart
avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Endring i § 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved
oppstart avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Rådmannens forslag med endring fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas med følgende endring:
§ 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved oppstart
avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Representanten Gunnar Skjellvik la frem følgende forslag til uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter for skolefritidsordning.

Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter for skolefritidsordning.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas.

PS 4/19 Vedtekter barnehagene
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19, med følgende endringer:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34.
Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19, med følgende endringer:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34
Rådmannens forslag med endring/tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19, med følgende endringer:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34

Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Representanten Gunnar Skjellvik la frem følgende forslag til uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19.

PS 5/19 Vurdering av videre mottak av flyktninger i
Gildeskål kommune
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Gildeskål kommune ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.
Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Gildeskål kommune ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Levekårsutvalget ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.
Forslag fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Levekårsutvalget er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Levekårsutvalget ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.

Behandling i Eldrerådet - 29.01.2019:
Representant Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet er i utgangspunktet positiv til å ta imot flyktninger dersom vi kan tilby jobb,
skoleplasser og bolig.
Forslaget fra Didriksen ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet er i utgangspunktet positiv til å ta imot flyktninger dersom vi kan tilby jobb,
skoleplasser og bolig.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede valgte å ikke gi noen uttalelse i denne sak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

PS 6/19 Kommuneplanens arealdel, vedtak angående
område H77 i Skjellvik
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 11 at området kalt
H77 i forslag til arealplan 2015-2017 åpnes for spredt bygging av inntil 4 hytter. Området
inngår i kommuneplanens arealdel, og fradeling av tomter og bygging skal skje i henhold til
arealplanens bestemmelser punkt 5.2 LNFR-områder hvor spredt utbygging er tillatt.
H77 føyes til tabellen over områder hvor spredt bygging tillates og gis nummer SH99.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 30.01.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Kenneth Norum
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 11 at området kalt
H77 i forslag til arealplan 2015-2017 åpnes for spredt bygging av inntil 4 hytter. Området
inngår i kommuneplanens arealdel, og fradeling av tomter og bygging skal skje i henhold til
arealplanens bestemmelser punkt 5.2 LNFR-områder hvor spredt utbygging er tillatt.
H77 føyes til tabellen over områder hvor spredt bygging tillates og gis nummer SH99.

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 11 at området kalt
H77 i forslag til arealplan 2015-2017 åpnes for spredt bygging av inntil 4 hytter. Området
inngår i kommuneplanens arealdel, og fradeling av tomter og bygging skal skje i henhold til
arealplanens bestemmelser punkt 5.2 LNFR-områder hvor spredt utbygging er tillatt.
H77 føyes til tabellen over områder hvor spredt bygging tillates og gis nummer SH99.

PS 7/19 Høring NOU 2018:11 Ny fjellov
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune viser til USS sin høringsuttalelse datert 18.februar og støtter denne fullt
ut.
Det understrekes likevel at Gildeskål kommune, på lik linje med USS, finner det beklagelig at
utvalget ikke har funnet grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av
statsallmenningene. På samme måte som USS mener kommunen at utvalget ikke har oppfylt
mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan kommunenes rolle kan
styrkes, jf de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.
Gildeskål kommune er helt klar på at fjellstyrene skal være forvaltningsorgan. Vi viser her til
USS`notat om fjellstyrets rettslige status, datert 7.februar 2019.
Det poengteres at kommunenes rolle bør være som i dag der kommunen oppnevner
fjellstyret på fritt grunnlag, slik mindretallet foreslår. Flertallets forslag innebærer at
kommunestyret vil være bundet i sin oppnevning. Flertallets forslag innebærer en svekkelse
av kommunenes rolle, ikke styrke kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5.
Gildeskål kommune mener det bør innføres lik forvaltning i hele landet og følgelig at fjelloven
og lokal forvaltning iverksettes også i Nordland og Troms på lik linje med sør for disse
fylkene.
Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune viser til USS sin høringsuttalelse datert 18.februar og støtter denne fullt
ut.
Det understrekes likevel at Gildeskål kommune, på lik linje med USS, finner det beklagelig at
utvalget ikke har funnet grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av
statsallmenningene. På samme måte som USS mener kommunen at utvalget ikke har oppfylt
mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan kommunenes rolle kan
styrkes, jf de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.
Gildeskål kommune er helt klar på at fjellstyrene skal være forvaltningsorgan. Vi viser her til
USS`notat om fjellstyrets rettslige status, datert 7.februar 2019.

Det poengteres at kommunenes rolle bør være som i dag der kommunen oppnevner
fjellstyret på fritt grunnlag, slik mindretallet foreslår. Flertallets forslag innebærer at
kommunestyret vil være bundet i sin oppnevning. Flertallets forslag innebærer en svekkelse
av kommunenes rolle, ikke styrke kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5.
Gildeskål kommune mener det bør innføres lik forvaltning i hele landet og følgelig at fjelloven
og lokal forvaltning iverksettes også i Nordland og Troms på lik linje med sør for disse
fylkene.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune viser til USS sin høringsuttalelse datert 18.februar og støtter denne fullt
ut.
Det understrekes likevel at Gildeskål kommune, på lik linje med USS, finner det beklagelig at
utvalget ikke har funnet grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av
statsallmenningene. På samme måte som USS mener kommunen at utvalget ikke har oppfylt
mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan kommunenes rolle kan
styrkes, jf de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.
Gildeskål kommune er helt klar på at fjellstyrene skal være forvaltningsorgan. Vi viser her til
USS`notat om fjellstyrets rettslige status, datert 7.februar 2019.
Det poengteres at kommunenes rolle bør være som i dag der kommunen oppnevner
fjellstyret på fritt grunnlag, slik mindretallet foreslår. Flertallets forslag innebærer at
kommunestyret vil være bundet i sin oppnevning. Flertallets forslag innebærer en svekkelse
av kommunenes rolle, ikke styrke kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5.
Gildeskål kommune mener det bør innføres lik forvaltning i hele landet og følgelig at fjelloven
og lokal forvaltning iverksettes også i Nordland og Troms på lik linje med sør for disse
fylkene.

PS 8/19 Større reguleringsendring for Stabbursvingen
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for
Stabbursvingen med følgende endringer:
1. Adkomst til G/B 47/14 og G/B 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til
plantegning.
2. Garasje på G/B 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 30.01.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Bjørn M. Pedersen
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for
Stabbursvingen med følgende endringer:
1. Adkomst til 47/14 og 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til plantegning.
2. Garasje på g/b 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget.
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for
Stabbursvingen med følgende endringer:
1. Adkomst til 47/14 og 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til plantegning.
2. Garasje på g/b 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget.

PS 9/19 Evaluering kommunale vigsler i Gildeskål
kommune
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til endring:
3. Sted for vigsel.
1. setning endres til: Vigsler i kommunal regi finner i hovedsak sted på ordførerens kontor,
på kulturhuset eller på formannskapssalen.
Formannskapets innstilling med endring fra P. J. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Reglement kommunale vigsler, pkt 1 og 3 endres:
1. Vigselsmyndighet.
Navnene til ordfører og varaordfører fjernes.
3. Sted for vigsel.
1. setning endres til: Vigsler i kommunal regi finner i hovedsak sted på ordførerens kontor,
på kulturhuset eller på formannskapssalen.
2. setning fjernes.
Reglementets pkt 10 strykes.
Behandling i Formannskapet - 28.02.2019:
Representant Silje Nordgård (Ap), fremmet følgende forslag til endring:
Pkt 10 strykes.
Rådmannens forslag med endring fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Reglement kommunale vigsler, pkt 1 og 3 endres:
1. Vigselsmyndighet.
Navnene til ordfører og varaordfører fjernes.
3. Sted for vigsel.

1. setning endres til: Vigsler i kommunal regi finner sted på ordførerens kontor, på
kulturhuset eller på formannskapssalen.
2. setning fjernes.
Reglementets pkt 10 strykes.
Rådmannens forslag til vedtak:
Reglement kommunale vigsler, pkt 1 og 3 endres:
1. Vigselsmyndighet.
Navnene til ordfører og varaordfører fjernes.
3. Sted for vigsel.
1. setning endres til: Vigsler i kommunal regi finner sted på ordførerens kontor, på
kulturhuset eller på formannskapssalen.
2. setning fjernes.

PS 10/19 Avhending av Sørfugløy fiskerihavn
Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019:
Rådmannens forslag innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Gildeskål kommune kjøper Sørfugløy havn for kr 200.000, og aksepterer
kjøpekontrakten slik den er vedlagt saken. Overtakelsesdato må likevel justeres.
2. Tiltaket finansieres med ubundet kapitalfond.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune kjøper Sørfugløy havn for kr 200.000, og aksepterer
kjøpekontrakten slik den er vedlagt saken. Overtakelsesdato må likevel justeres.

2.

Tiltaket finansieres med ubundet kapitalfond.

