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PS 12/19 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2018
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsregnskap 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsberetning 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsmelding 2018 for Teknisk godkjennes.
Årsmelding 2018 for Helse og omsorg godkjennes.
Årsmelding 2018 for NAV godkjennes.
Årsmelding 2018 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
Årsmelding 2018 for Fellesadministrasjonen godkjennes

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsregnskap 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2018 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2018 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2018 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2018 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2018 for Fellesadministrasjonen godkjennes.

PS 13/19 Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av
formuesgrunnlag vs lokale takster
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune avsetter 0,5 mnok til gjennomføring av ny allmenn taksering (fra
og med 2020) ved bruk av lokale takster taksert i løpet av 2019.

2.

Tiltaket i punkt 1 finansieres ved å bruke 0,5 mnok av disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune avsetter 0,5 mnok til gjennomføring av ny allmenn taksering (fra
og med 2020) ved bruk av lokale takster taksert i løpet av 2019.

2.

Tiltaket i punkt 1 finansieres ved å bruke 0,5 mnok av disposisjonsfond.

PS 14/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Orientering om bygningsmasse og vedlikeholdsbehov tas til etterretning.

2.

Det legges frem sak om gjennomføring av vedlikeholdsplanen, hvilke tiltak og
nødvendige ressurser, samt prinsipper for prioritering av tiltak i PEU møte juni 2019.

3.

Det legges frem sak om hvilke bygg som bør selges eller avhendes på annen måte.

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.04.2019:
Leder Anne Wiik fremmet følgende forslag til tillegg i pkt 2:
PEU møte i juni 2019.
Rådmannens forslag med tillegg fra Wiik ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
1.

Orientering om bygningsmasse og vedlikeholdsbehov tas til etterretning.

2.

Det legges frem sak om gjennomføring av vedlikeholdsplanen, hvilke tiltak og
nødvendige ressurser, samt prinsipper for prioritering av tiltak i PEU møte juni 2019.

3.

Det legges frem sak om hvilke bygg som bør selges eller avhendes på annen måte.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Orientering om bygningsmasse og vedlikeholdsbehov tas til etterretning.

2.

Det legges frem sak om gjennomføring av vedlikeholdsplanen, hvilke tiltak og
nødvendige ressurser, samt prinsipper for prioritering av tiltak i PEU møte den .......

3.

Det legges frem sak om hvilke bygg som bør selges eller avhendes på annen måte.

PS 15/19 Kommunalt treningssenter i Gildeskål kulturhus
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
1. Frisklivssentralens lokaler gjøres om til et kommunalt treningssenter med de føringer og
retningslinjer som fremkommer i saksdokumentet. Treningssenterets navn blir
«Fresksenteret» og har forventet oppstart høsten 2019.
2. Treningssenteret blir kommunens ansvar og dette ansvaret ilegges folkehelsekoordinator
og daglig leder av Frisklivssentralen sine stillingsbeskrivelser.
3. Treningssenteret innarbeides i kommunens budsjett for 2019 og får egen budsjettpost for
2020.
4. Det opprettes en ny 32% (fire dager i uken, totalt 12 timer) stilling som servicevert(er) og
stillingen(e) innarbeides i budsjett for 2020.
5. Levekårsutvalget ønsker en prisdifferensiering på medlemskap, som gjør det attraktivt for
alle innbyggerne i Gildeskål å benytte tilbudet.
Priser:
Student/honnør
Voksen utenom
Voksen
utenom
8138/8140* og
8138/8140*
8138/8140*
student/honnør
8138/8140*
Enkelttime
30,60,100,Månedskort
100,210,280,Halvårskort
600,800,1600,Årskort
1000,1500,2500,* Bosatt på postnummer

Behandling i Levekårsutvalget - 10.04.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap), fremmet følgende forslag til endring:
Pkt 3: Treningssenteret innarbeides i kommunens budsjett for 2019 og får egen budsjettpost
for 2020.
Nytt pkt 5:
Levekårsutvalget ønsker en prisdifferensiering på medlemskap, som gjør det attraktivt for alle
innbyggerne i Gildeskål å benytte tilbudet.
Priser:
Student/honnør
Voksen utenom
Voksen
utenom
8138/8140* og
8138/8140*
8138/8140*
student/honnør
8138/8140*
Enkelttime
30,60,100,Månedskort
100,210,280,Halvårskort
600,800,1600,Årskort
1000,1500,2500,* Bosatt på postnummer
Rådmannens forslag med endringer og tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Levekårsutvalgets innstilling:
1. Frisklivssentralens lokaler gjøres om til et kommunalt treningssenter med de føringer og
retningslinjer som fremkommer i saksdokumentet. Treningssenterets navn blir
«Fresksenteret» og har forventet oppstart høsten 2019.
2. Treningssenteret blir kommunens ansvar og dette ansvaret ilegges folkehelsekoordinator
og daglig leder av Frisklivssentralen sine stillingsbeskrivelser.
3. Treningssenteret innarbeides i kommunens budsjett for 2019 og får egen budsjettpost for
2020.

4. Det opprettes en ny 32% (fire dager i uken, totalt 12 timer) stilling som servicevert(er) og
stillingen(e) innarbeides i budsjett for 2020.
5. Levekårsutvalget ønsker en prisdifferensiering på medlemskap, som gjør det attraktivt for
alle innbyggerne i Gildeskål å benytte tilbudet.
Priser:
Student/honnør
Voksen utenom
Voksen
utenom
8138/8140* og
8138/8140*
8138/8140*
student/honnør
8138/8140*
Enkelttime
30,60,100,Månedskort
100,210,280,Halvårskort
600,800,1600,Årskort
1000,1500,2500,* Bosatt på postnummer

Behandling i Eldrerådet - 08.04.2019:
Leder Svein Bruvoll fremmet følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet støtter vedtaksinnstillingen og vil berømme kommunen for at et slikt tiltak søkes
iverksatt.
Neste trinn må være å bygge opp mindre treningssenter/treningsrom på de fleste mindre
tettstedene omkring i kommunen, der skole og øvrige offentlige bygg tilrettelegges for dette.
Behovet for fysisk trening og spesielt styrketrening for befolkningen er økt betydelig de siste
årene.
Eldrerådet ønsker å fokusere på verdien av fysisk trening og spesielt styrketrening, ikke
minst for å forebygge og bremse utviklingen av demens.
Forslaget fra Bruvoll ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:

Eldrerådet støtter vedtaksinnstillingen og vil berømme kommunen for at et slikt tiltak
søkes iverksatt.
Neste trinn må være å bygge opp mindre treningssenter/treningsrom på de fleste mindre
tettstedene omkring i kommunen, der skole og øvrige offentlige bygg tilrettelegges for dette.
Behovet for fysisk trening og spesielt styrketrening for befolkningen er økt betydelig de siste
årene.
Eldrerådet ønsker å fokusere på verdien av fysisk trening og spesielt styrketrening, ikke
minst for å forebygge og bremse utviklingen av demens.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 12.04.2019:
Omforent forslag til uttalelse:
Råd for likestilling av funksjonshemmede støtter vedtaksinnstillingen og vil berømme
kommunen for at et slikt tiltak søkes iverksatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmede støtter Eldrerådets uttalelse, og vil at planleggingen
av tilbud også andre steder i kommunen starter snarest.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Råd for likestilling av funksjonshemmede støtter vedtaksinnstillingen og vil berømme
kommunen for at et slikt tiltak søkes iverksatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmede støtter Eldrerådets uttalelse, og vil at planleggingen
av tilbud også andre steder i kommunen starter snarest.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Frisklivssentralens lokaler gjøres om til et kommunalt treningssenter med de føringer og
retningslinjer som fremkommer i saksdokumentet. Treningssenterets navn blir
«Fresksenteret» og har forventet oppstart høsten 2019.
2. Treningssenteret blir kommunens ansvar og dette ansvaret ilegges folkehelsekoordinator
og daglig leder av Frisklivssentralen sine stillingsbeskrivelser.
3. Treningssenteret innarbeides i kommunen og får egen drifts og budsjettpost for 2020.
4. Det opprettes en ny 32% (fire dager i uken, totalt 12 timer) stilling som servicevert(er) og
stillingen(e) innarbeides i budsjett for 2020.

PS 16/19 Opprusting av uteområder skoler og barnehage
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det bevilges kr 200 000 for å ferdigstille uteområder Inndyr skole og Sørarnøy skole og
barnehage. Beløpet finansieres gjennom bruk av ubunden kapitalfond.
Forslag fra W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Det bevilges kr 200 000 for å ferdigstille uteområder Inndyr skole og Sørarnøy skole og
barnehage. Beløpet finansieres gjennom bruk av ubunden kapitalfond.
Behandling i Levekårsutvalget - 10.04.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget registrerer at SU (samarbeidsutvalgene) ved de ulike skolene har håndtert
midlene ulikt.
Fremtidige politiske vedtak bør utformes som en bestilling til administrasjonen, ikke direkte til
f.eks. SU. Det bør tas lærdom av vedtaket fattet i 2013.
Levekårsutvalget finner ikke rom for inndekning i budsjettområdet for oppvekst, det er
allerede tatt nesten 115`i ekstra kostnader i budsjett 2018 i HA2.
Levekårsutvalget ønsker at saken avsluttes i løpet av 2019, og sender saken videre til
Formannskapet og Kommunestyret med anmodning om at inndekning finnes gjennom bruk
av disposisjonsfond, evt ubunden kapitalfond, kr 200 000. Utover de materielle investeringer
som mangler, søkes arbeidet løst innenfor kommunens budsjett for 2019.
Forslaget fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Britt Larsen

Levekårsutvalgets innstilling:
Levekårsutvalget registrerer at SU (samarbeidsutvalgene) ved de ulike skolene har håndtert
midlene ulikt.
Fremtidige politiske vedtak bør utformes som en bestilling til administrasjonen, ikke direkte til
f.eks. SU. Det bør tas lærdom av vedtaket fattet i 2013.
Levekårsutvalget finner ikke rom for inndekning i budsjettområdet for oppvekst, det er
allerede tatt nesten 115`i ekstra kostnader i budsjett 2018 i HA2.
Levekårsutvalget ønsker at saken avsluttes i løpet av 2019, og sender saken videre til
Formannskapet og Kommunestyret med anmodning om at inndekning finnes gjennom bruk
av disposisjonsfond, evt ubunden kapitalfond, kr 200 000. Utover de materielle investeringer
som mangler, søkes arbeidet løst innenfor kommunens budsjett for 2019.
Rådmannens forslag til vedtak:
Levekårsutvalget tar saken til orientering.

PS 17/19 Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017 og
2018
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2018 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
Ang. oppfølging av vedtak i Levekårsutvalget 2017:
Videre framdrift i et Elias Blix-prosjekt vurderes i etterkant av at avgjørelser på
innhold i prosjekt Gildeskål kirkested er på plass.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.
Behandling i Levekårsutvalget - 11.04.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt 2, ang. oppfølging av
vedtak i Levekårsutvalget 2017:
Videre framdrift i et Elias Blix-prosjekt vurderes i etterkant av at avgjørelser på innhold i
prosjekt Gildeskål kirkested er på plass.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.

Levekårsutvalgets innstilling:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2018 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
Ang. oppfølging av vedtak i Levekårsutvalget 2017:
Videre framdrift i et Elias Blix-prosjekt vurderes i etterkant av at avgjørelser på innhold i
prosjekt Gildeskål kirkested er på plass.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2018 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.
Behandling i Levekårsutvalget - 10.04.2019:
Behandling i Levekårsutvalget ble utsatt.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet,
Plan og eiendomsutvalget og Levekårsutvalget andre halvår 2018 tas til etterretning.
2. Rådmannens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret, Formannskapet og
Plan og eiendomsutvalget som fortsatt var under arbeid ved forrige rapportering tas til
etterretning.
3. For de sakene som fortsatt er under arbeid gis det ny tilbakemelding ved neste
rapportering.

PS 18/19 Høring NVEs forslag til en nasjonal ramme for
vindkraft på land
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune gir ikke uttalelse til dette forslaget.
Forslag fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune gir ikke uttalelse til dette forslaget.
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger fram forslag til høringsuttalelse til behandling i Kommunestyrets møte
25.06.2019.

PS 19/19 Ung jobb 2019
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Levekårsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Ung Jobb videreføres i 2019.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfondet inntil kr 100 000.
Behandling i Levekårsutvalget - 11.04.2019:
Leder Silje Nordgård fremmet følgende forslag til vedtak:
Ung Jobb videreføres i 2019.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfondet inntil kr 100 000.
Forslaget fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Ung Jobb videreføres i 2019.
Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfondet inntil kr 100 000.

PS 20/19 Søknad fra Vollan Maskin om erverv av
næringsareal i Sørarnøy havn
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger et areal på ca 1300 m2 til Vollan Maskin som omsøkt, i
FKI1 i reguleringsplan for Sørarnøy havn.

2.

Pris settes til kr 30/m2. Kjøpesummen regnes ut nøyaktig når tomta er oppmålt.

3.

Det settes som vilkår at tomta utnyttes til bygging innen 2 år. I motsatt fall har
kommunen rett til gjenkjøp til samme pris.

4.

Kommunen vil sørge for fradeling av tomt. Gebyrer for oppmåling og tinglysing
belastes kjøper.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune selger et areal på ca 1300 m2 til Vollan Maskin som omsøkt, i
FKI1 i reguleringsplan for Sørarnøy havn.
Pris settes til kr 30/m2. Kjøpesummen regnes ut nøyaktig når tomta er oppmålt.
Det settes som vilkår at tomta utnyttes til bygging innen 2 år. I motsatt fall har
kommunen rett til gjenkjøp til samme pris.
Kommunen vil sørge for fradeling av tomt. Gebyrer for oppmåling og tinglysing
belastes kjøper.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.

PS 21/19 Avtale om salg av aksjer i Sjøfossen
Næringsutvikling AS
Behandling i Formannskapet - 29.04.2019:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Gildeskål kommune kjøper Beiarn kommunes 13 950 aksjer i SNU for kr 7 028 258
2. Gildeskål kommune kjøper Gildeskål sparebanks 950 aksjer i SNU for kr 478.626,89

3. Beløpet 7 506 884,89 kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune kjøper Beiarn kommunes 13 950 aksjer i SNU for kr 7 028 258
2. Gildeskål kommune kjøper Gildeskål sparebanks 950 aksjer i SNU for kr 478.626,89
3. Beløpet 7 506 884,89 kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

