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PS 56/18 Tertialrapport 2/2018 Finansforvaltning
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Tertialrapport 2/2018 om finansforvaltning tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Tertialrapport 2/2018 om finansforvaltning tas til orientering.

PS 57/18 Tertialrapport 2/2018 Ordinær virksomhet
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Inntektene i budsjettet på HA 9 kommunal finansiering økes med 27,1 mnok som følge
av inntekter fra Havbruksfondet.

2.

Utgiftene i budsjettet på HA 9 kommunal finansiering økes med 27,1 mnok for å
avsette inntektene fra Havbruksfondet til disposisjonsfondet.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Inntektene i budsjettet på HA 9 kommunal finansiering økes med 27,1 mnok som følge
av inntekter fra Havbruksfondet.

2.

Utgiftene i budsjettet på HA 9 kommunal finansiering økes med 27,1 mnok for å
avsette inntektene fra Havbruksfondet til disposisjonsfondet.

PS 58/18 Disponering av mottatte midler fra Havbruksfondet
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Utbetalinger fra Havbruksfondet avsettes til disposisjonsfondet i utbetalingsåret.
2. Penger fra Havbruksfondet kan bare disponeres i budsjetter i budsjettår senere enn
utbetalingsåret.
3. Penger fra Havbruksfondet brukes bare til næringsutvikling og driftsutgifter av
engangskarakter, ikke løpende driftsutgifter.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbetalinger fra Havbruksfondet avsettes til disposisjonsfondet i utbetalingsåret.

2. Penger fra Havbruksfondet kan bare disponeres i budsjetter i budsjettår senere enn
utbetalingsåret.

3. Penger fra Havbruksfondet brukes bare til næringsutvikling og driftsutgifter av
engangskarakter, ikke løpende driftsutgifter.

PS 59/18 Kommunal garanti for lån - Gildebo
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Gildebo
boligstiftelse tar opp i forbindelse med boligbygging.

2.

Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10 mnok med tillegg av 10 % av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 mnok.

3.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 40 år,
jfr garantiforskriftenes § 3.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån som Gildebo
boligstiftelse tar opp i forbindelse med boligbygging.

2.

Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10 mnok med tillegg av 10 % av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 mnok.

3.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 40 år,
jfr garantiforskriftenes § 3.

PS 60/18 Ny forskrift om slamavskillere mm.
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. samt bestemmelser om betaling av gebyr vedtas
slik den foreligger i denne sak. Dato for kommunestyrets vedtak settes inn i forskriften.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.10.2018:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. samt bestemmelser om betaling av gebyr vedtas
slik den foreligger i denne sak. Dato for kommunestyrets vedtak settes inn i forskriften.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. samt bestemmelser om betaling av gebyr vedtas
slik den foreligger i denne sak. Dato for kommunestyrets vedtak settes inn i forskriften.
PS 61/18 Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027.

2.

Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Gildeskål Kommune legges
fram i egen sak i kommunestyret.

3.

De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens
næringsplan.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.10.2018:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1.

Gildeskål kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027.

2.

Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Gildeskål Kommune legges
fram i egen sak i kommunestyret.

3.

De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens
næringsplan.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027.

2.

Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Gildeskål Kommune legges
fram i egen sak i kommunestyret.

3.

De strategiske satsingsområdene legges til grunn som en del av kommunens
næringsplan.

PS 62/18 Etablering av regionalt ettervernsteam innen rus og psykiatri i Salten
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune gir tilslutning til etablering av regionalt ettervernsteam innen rus og
psykiatri i Salten.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune gir tilslutning til etablering av regionalt ettervernsteam innen rus og
psykiatri i Salten.
PS 63/18 Akuttberedskap i kommunalt barnevern
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune slutter seg deltakelse i interkommunalt akuttberedskap barnevern med
Bodø som vertskommune. Deltakelsen skjer etter vertskommunemodellen jfr. Kommuneloven
§28 -1 gjennom enkeltavtaler slik at alle forhold reguleres i henhold til kommunelovens krav
om myndighetsoverdragelse.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune slutter seg deltakelse i interkommunalt akuttberedskap barnevern med
Bodø som vertskommune. Deltakelsen skjer etter vertskommunemodellen jfr. Kommuneloven
§28 -1 gjennom enkeltavtaler slik at alle forhold reguleres i henhold til kommunelovens krav
om myndighetsoverdragelse.
PS 64/18 Reglement for Gildeskål ungdomsråd
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:

Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg i reglementets § 2:
Valget gjennomføres innen 1. oktober.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Vedlagt reglement for Gildeskål ungdomsråd vedtas.
Tillegg i reglementets § 2:
Valget gjennomføres innen 1. oktober.

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt reglement for Gildeskål ungdomsråd vedtas.
PS 65/18 Revidering av kommunal planstrategi
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og behandles sammen med kunnskapsgrunnlaget.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Saken utsettes og behandles sammen med kunnskapsgrunnlaget.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.10.2018:
Representant Bjørn M. Pedersen fremmet følgende forslag til tillegg:
Arkivplan legges inn som prioritert plan med oppstart i 2019.
Neste behandling av planstrategi legges opp til i 2020, altså 1 år inn i ny
kommunestyreperiode.
Det bør angis forventet tidspunkt for politisk behandling i tabell, ikke bare årstall for oppstart
av arbeide.
Rådmannens forslag med tillegg fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas kommunal planstrategi, med følgende
tillegg:
Arkivplan legges inn som prioritert plan med oppstart i 2019.
Neste behandling av planstrategi legges opp til i 2020, altså 1 år inn i ny
kommunestyreperiode.
Det bør angis forventet tidspunkt for politisk behandling i tabell, ikke bare årstall for oppstart
av arbeide.

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas kommunal planstrategi.

PS 66/18 Salg av tomt i Sundsfjord - Kjøpekontrakt
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Saken utsettes.

2.

Rådmannen engasjerer kommuneadvokaten til en juridisk gjennomgang saken og
forslaget til kontrakt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1.

Saken utsettes.

2.

Rådmannen engasjerer kommuneadvokaten til en juridisk gjennomgang saken og
forslaget til kontrakt.

PS 67/18 Høringsuttalelse til regional utviklingsplan 2035 Helse nord
Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget behandler og lager innstilling til Kommunestyret.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Levekårsutvalget behandler og lager innstilling til Kommunestyret.
Behandling i Eldrerådet - 17.10.2018:
Randi Gjeset Ellingsen la frem følgende forslag til vedtak:
Gildeskål eldreråd har lest høringsuttalelsen fra Gildeskål kommune. Eldrerådet slutter seg til
konklusjonen gitt av Anne-Grete Mosti.
Vi vil også gi honnør til Anne Grete Mosti for grundig og velformulert uttalelse.
Gjeseth Ellingsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Gildeskål eldreråd har lest høringsuttalelsen fra Gildeskål kommune. Eldrerådet slutter seg til
konklusjonen gitt av Anne-Grete Mosti.
Vi vil også gi honnør til Anne Grete Mosti for grundig og velformulert uttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Høringsuttalelse til Helse Nord RHF sin regionale utviklingsplan 2035 tas til orientering.

2. Saksfremlegg med vurderinger oversendes Helse Nord innen høringsfrist.

Behandling i Formannskapet - 18.10.2018:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget behandler og lager innstilling til Kommunestyret.
Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Levekårsutvalget behandler og lager innstilling til Kommunestyret.
Behandling i Eldrerådet - 17.10.2018:
Randi Gjeset Ellingsen la frem følgende forslag til vedtak:
Eldrerådet slutter seg til Anne Grete Mosti`s høringsuttalelse. Vi er spesielt fornøyd med at
innvandrerbefolkningen og pasienter med følgelidelser blir løftet frem. Eldrerådet mener også
at felles pasientdatasystem er en forutsetning for at samhandlingen skal lykkes.
Også her berømmer vi Anne Grete Mosti for godt arbeid.
Gjeseth Ellingsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet slutter seg til Anne Grete Mosti`s høringsuttalelse. Vi er spesielt fornøyd med at
innvandrerbefolkningen og pasienter med følgelidelser blir løftet frem. Eldrerådet mener også
at felles pasientdatasystem er en forutsetning for at samhandlingen skal lykkes.
Også her berømmer vi Anne Grete Mosti for godt arbeid.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Høringsuttalelse - helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord
og kommunehelsetjenesten tas til orientering.

2.

Saksfremlegg med vurderinger oversendes Helse Nord innen høringsfrist.

