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Vara for

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik
Kommunalsjef Økonomi og administrasjon Marianne Stranden
Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grete Mosti
Virksomhetsleder organisasjon og personal Wenche Lind (sak 46/20)
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Orienteringer:
Ordfører Bjørn M. Pedersen:
 Næringslivets utfordringer pga koronasituasjonen
o Permitteringer
o Lån og emisjon
 Generalforsamling Salten Havbrukspark 08.05.2020. Formannskapets inviteres.
 Møte Gildeskål kommune, Nordland fylkeskommune og Salten N950.
 Helgeland smolt – rydding av tomt i Sundsfjord
 Massivtre; mulighetsstudie
Rådmann Helge D. Akerhaugen:
 Sandlager Sundsfjord flyttes
 Ny reguleringsplan for Solvikhaugen? (Formannskapet er positive.)
 Nytt omsorgsbygg er forsinket. Avtale med SignoVivo må forlenges.



Koronasituasjonen:
o Vellykket oppstart av 1.-4. trinn i skolene
o Arealbehov når flere trinn skal begynne med skoleundervisning. For ansatte;
restriksjoner reiser, kurs og konferanser, hjemmekontor m.m. gjelder tom
15.05.2020.
o Fokus på renhold og smitteverntiltak
o Åpning av treningssenter, kommunehus, kulturhus. Mulig bruk av Strømstad.
o Psykisk helsetjeneste

Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen og Silje Nordgård

PS 45/20 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2019
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsregnskap 2019 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsberetning 2019 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsmelding 2019 for Teknisk godkjennes.
Årsmelding 2019 for Helse og omsorg godkjennes.
Årsmelding 2019 for NAV godkjennes.
Årsmelding 2019 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
Årsmelding 2019 for Fellesadministrasjonen godkjennes.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsregnskap 2019 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsberetning 2019 for Gildeskål kommune godkjennes.
Årsmelding 2019 for Teknisk godkjennes.
Årsmelding 2019 for Helse og omsorg godkjennes.
Årsmelding 2019 for NAV godkjennes.
Årsmelding 2019 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
Årsmelding 2019 for Fellesadministrasjonen godkjennes.

PS 46/20 Politisk delegasjonsreglement 2020 - 2023
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Gunnar Vollan
Formannskapets innstilling:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Behandling i Administrasjonsutvalget - 30.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets vedtak:

Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 21.04.2020:
Leder Petter Jørgen Pedersen (GL) fremmet følgene forslag til endring:
Punkt 10-8 (i saksframlegget):
Andre kulepunkt og tredje siste kulepunkt: Oppfølging av ulovligheter og straffereaksjoner
endres slik at ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer osv. tillegges politisk utvalg,
dvs. Plan- og eiendomsutvalget.
(Andre kulepunkt i saksframlegget: «Forurensningsloven. Foreslår at pålegg om opprydding jf § 37 og
pålegging av undersøkelser § 51 delegeres til rådmannen. Det samme gjelder tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr. Det vil effektivisere oppfølging av saker. Andre bestemmelse som tas inn er § 11,
18, 20 og 22.»
Tredje siste kulepunkt i saksframlegget: «Plan- og bygningsloven er gjort mer detaljert. Blant annet
tatt inn at PEU kan vedta mindre vesentlige reguleringsendringer og fastsette planprogram. Forslag om
at oppfølging av ulovligheter i størst mulig grad delegeres til rådmannen, da dette vil effektivisere
saksbehandlingen av disse sakene.»)

Avstemming:
Rådmannens forslag med endring fra P.J.Pedersen: enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken, med følgende endring:
Punkt 10-8 (i saksframlegget):
Andre kulepunkt og tredje siste kulepunkt: Oppfølging av ulovligheter og straffereaksjoner
endres slik at ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer osv. tillegges politisk utvalg,
dvs. Plan- og eiendomsutvalget.

Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 20.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Behandling i Eldrerådet - 20.04.2020:
Leder Kjell Norum fremmet følgende forslag til endring i pkt 14.5, slik at det står:
Valgte medlemmer av Eldrerådet plikter iht. kommuneloven § 8-1 å delta i Eldrerådet sine
møter. Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal
vedkommende snarest mulig melde fra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn. Politisk
sekretariat innkaller varamedlem etter reglene i kommuneloven § 7-10 1. ledd.
Dersom personlig varamedlem ikke kan møte, innkalles en av de andre varamedlemmene.

Rådmannens forslag med endring fra Norum ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken, med følgende endring i
pkt 14.5:
Valgte medlemmer av Eldrerådet plikter iht. kommuneloven § 8-1 å delta i Eldrerådet sine
møter. Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal
vedkommende snarest mulig melde fra til politisk sekretariat og oppgi forfallsgrunn. Politisk
sekretariat innkaller varamedlem etter reglene i kommuneloven § 7-10 1. ledd.
Dersom personlig varamedlem ikke kan møte, innkalles en av de andre varamedlemmene.
Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets uttalelse:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.

PS 47/20 Retningslinjer for vennskapssamarbeidet med
Lodeynoye Pole
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste avsnitt:
Det skal utarbeides retningslinjer som gjelder når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer
på besøk til Gildeskål.
Levekårsutvalgets forslag med forslag til endring fra Heen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren og kultursektoren også
kan delta på faglige utvekslinger.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:

Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.
Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.
Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.
Det skal utarbeides retningslinjer som gjelder når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer
på besøk til Gildeskål.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Leder Thrond Gjelseth (Frp) fremmet følgende forslag som kom fra Ungdomsrådet:
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.
Representant Johanna Amundsen (GL) fremmet følgende endring på vegne av H, Frp GL og
SV:
Samarbeidets art: Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg
gjennom skriftlig avtale. Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der
barnehagesektoren og kultursektoren også kan delta på faglige utvekslinger.
Rådmannens forslag med tillegg/endring fra Gjelseth og Amundsen ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Johanna Amundsen
Levekårsutvalgets innstilling:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren og kultursektoren også
kan delta på faglige utvekslinger.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:
Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.
Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.

Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.

Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2020:
Tuva Wiik Bergquist fremmet tilleggsforslag:
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.
Rådmannens forslag med tillegg fra Bergquist ble enstemmig vedtatt.
Kommentar: Ordføreren bør ikke benevnes som han. Man bør være kjønnsnøytral.
Ungdomsrådets uttalelse:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren også kan delta på
faglige utvekslinger. Når det er naturlig vil det også dreie seg om samarbeid i kultursektoren.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:
Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.
Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.
Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.

Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren også kan delta på
faglige utvekslinger. Når det er naturlig vil det også dreie seg om samarbeid i kultursektoren.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:
Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.
Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.
Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.

PS 48/20 Bolystfond - søknad fra Inndyr vel
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til endring i Levekårsutvalgets
innstilling:
«Og mener det bør gjøres...» strykes.
Levekårsutvalgets innstilling med endring fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Søknaden fra Inndyr vel innvilges med kr 30 000 fra Bolystfondet.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Representant Kine Oldervik(H) fremmet følgende forslag:
Søknaden fra Inndyr vel innvilges med kr 30 000 fra Bolyst fondet. Og mener dette bør
gjøres på alle tettsteder i Gildeskål.
Forslaget fra Oldervik ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Kine Oldervik

Levekårsutvalgets innstilling:
Søknaden fra Inndyr vel innvilges med kr 30 000 fra Bolyst fondet. Og mener dette bør
gjøres på alle tettsteder i Gildeskål.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken og saken legges frem til politisk drøfting.

PS 49/20 Bolystfondet - søknad fra Våg grunneierlag
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Søknaden fra Våg grunneierlag innvilges med kr. 300 000 fra Bolystfondet.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Representant Kine Oldervik(H) fremmet følgende forslag:
Søknaden fra Våg grunneierlag innvilges med kr. 300 000 fra Bolystfondet.
Forslaget fra Oldervik ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Janette Festvåg
Levekårsutvalgets innstilling:
Søknaden fra Våg grunneierlag innvilges med kr. 300 000 fra Bolystfondet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken og saken legges frem til politisk drøfting.

PS 50/20 Høringsuttalelse - NOU 2019:26 Rusreform - fra
straff til hjelp
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Gildeskål kommune støtter ikke utvalgets forslag til rusreform, med tilhørende forslag til
lovendringer. Å fjerne muligheten straffesanksjoner vil ha stor risiko for å forstås som en
avkriminalisering av narkotikabruk, uten at det i tilstrekkelig grad er dokumentert at bruken

av illegale rusmidler vil reduseres. Dersom en avkriminalisering medfører økt bruk av illegale
rusmidler vil det kunne få store konsekvenser for folkehelsen og innbyggernes individuelle
helse og sosiale forhold.
2. Gildeskål kommune vil framheve behovet for å fremdeles ha et sanksjonsregime mot
rekreasjonsbrukere, unge rusmisbrukere, nye rusmisbrukere uavhengig av alder, samt for
aktører innenfor distribusjon, innførsel og produksjon av narkotika.
3. Gildeskål kommune erkjenner at kommunene allerede i dag har et ansvar for å forebygge
skadelig bruk av rusmidler, og for å tilby relevante tjenester for rusavhengige. Det er
vanskelig å anslå om etablering av kommunal rådgivende enhet likevel vil utløse økt aktivitet
på området. Det forutsettes at reformen følges opp med bevilgninger som setter kommunene
i stand til å etablere og drifte de rådgivende enhetene på en god måte, og styrke arbeidet
med virksomme strategier for å fange opp og forebygge skadelig bruk av rusmidler.
4. For de tyngste rusmisbrukerne - som over år har hatt et omfattende rusmisbruk som har
ledet til en forringet livskvalitet - er vi enige i at straff som sanksjon for selve bruken ikke har
hatt den tiltenkte effekt. Gildeskål kommune slutter seg her til utvalgets mindretall i
spørsmålet om terskelverdier for lovlig besittelse av narkotika til egen bruk. En evt.
avkriminalisering må innskrenkes til rusavhengige personer, og det må utarbeides spesifikke
kriterier for hva som skal defineres som rusavhengig.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Thrond Gjelseth
Levekårsutvalgets innstilling:
1. Gildeskål kommune støtter ikke utvalgets forslag til rusreform, med tilhørende forslag til
lovendringer. Å fjerne muligheten straffesanksjoner vil ha stor risiko for å forstås som en
avkriminalisering av narkotikabruk, uten at det i tilstrekkelig grad er dokumentert at bruken
av illegale rusmidler vil reduseres. Dersom en avkriminalisering medfører økt bruk av illegale
rusmidler vil det kunne få store konsekvenser for folkehelsen og innbyggernes individuelle
helse og sosiale forhold.
2. Gildeskål kommune vil framheve behovet for å fremdeles ha et sanksjonsregime mot
rekreasjonsbrukere, unge rusmisbrukere, nye rusmisbrukere uavhengig av alder, samt for
aktører innenfor distribusjon, innførsel og produksjon av narkotika.
3. Gildeskål kommune erkjenner at kommunene allerede i dag har et ansvar for å forebygge
skadelig bruk av rusmidler, og for å tilby relevante tjenester for rusavhengige. Det er
vanskelig å anslå om etablering av kommunal rådgivende enhet likevel vil utløse økt aktivitet
på området. Det forutsettes at reformen følges opp med bevilgninger som setter kommunene
i stand til å etablere og drifte de rådgivende enhetene på en god måte, og styrke arbeidet
med virksomme strategier for å fange opp og forebygge skadelig bruk av rusmidler.
4. For de tyngste rusmisbrukerne - som over år har hatt et omfattende rusmisbruk som har
ledet til en forringet livskvalitet - er vi enige i at straff som sanksjon for selve bruken ikke har
hatt den tiltenkte effekt. Gildeskål kommune slutter seg her til utvalgets mindretall i
spørsmålet om terskelverdier for lovlig besittelse av narkotika til egen bruk. En evt.
avkriminalisering må innskrenkes til rusavhengige personer, og det må utarbeides spesifikke
kriterier for hva som skal defineres som rusavhengig.

Rådmannens forslag til høringsuttalelse:
1. Gildeskål kommune støtter ikke utvalgets forslag til rusreform, med tilhørende forslag til
lovendringer. Å fjerne muligheten straffesanksjoner vil ha stor risiko for å forstås som en
avkriminalisering av narkotikabruk, uten at det i tilstrekkelig grad er dokumentert at bruken
av illegale rusmidler vil reduseres. Dersom en avkriminalisering medfører økt bruk av illegale
rusmidler vil det kunne få store konsekvenser for folkehelsen og innbyggernes individuelle
helse og sosiale forhold.
2. Gildeskål kommune vil framheve behovet for å fremdeles ha et sanksjonsregime mot
rekreasjonsbrukere, unge rusmisbrukere, nye rusmisbrukere uavhengig av alder, samt for
aktører innenfor distribusjon, innførsel og produksjon av narkotika.
3. Gildeskål kommune erkjenner at kommunene allerede i dag har et ansvar for å forebygge
skadelig bruk av rusmidler, og for å tilby relevante tjenester for rusavhengige. Det er
vanskelig å anslå om etablering av kommunal rådgivende enhet likevel vil utløse økt aktivitet
på området. Det forutsettes at reformen følges opp med bevilgninger som setter kommunene
i stand til å etablere og drifte de rådgivende enhetene på en god måte, og styrke arbeidet
med virksomme strategier for å fange opp og forebygge skadelig bruk av rusmidler.
4. For de tyngste rusmisbrukerne - som over år har hatt et omfattende rusmisbruk som har
ledet til en forringet livskvalitet - er vi enige i at straff som sanksjon for selve bruken ikke har
hatt den tiltenkte effekt. Gildeskål kommune slutter seg her til utvalgets mindretall i
spørsmålet om terskelverdier for lovlig besittelse av narkotika til egen bruk. En evt.
avkriminalisering må innskrenkes til rusavhengige personer, og det må utarbeides spesifikke
kriterier for hva som skal defineres som rusavhengig.

PS 51/20 Vurdering av gjenskaping av deler av
Solvikvatnet
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Plan og eiendomsutvalgets og Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune støtter NVEs tiltaksplan for gjenskaping av Solvikvatnet datert 12.05.17.
Dette gjør det mulig for lokale initiativtakere å søke NVE om finansiering slik beskrevet i
saken.
At NVE som sitter på ekspertisen i landet på dette området har utarbeidet tiltaksplanen er en
god garanti for at tiltaket blir vellykket og kan gjennomføres uten risiko for skader som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunen, ved ordfører, kontakter NVE for videre hjelp til å komme i gang med prosjektet
og få dette gjennomført.
Behandling i Levekårsutvalget - 22.04.2020:
Representant Øyvind Mevik (Sp) fremmet innstillingen fra Plan og eiendomsutvalget.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:

Gildeskål kommune støtter NVEs tiltaksplan for gjenskaping av Solvikvatnet datert 12.05.17.
Dette gjør det mulig for lokale initiativtaker å søke NVE om finansiering slik beskrevet i
saken.
At NVE som sitter på ekspertisen i landet på dette området har utarbeidet tiltaksplanen er en
god garanti for at tiltaket blir vellykket og kan gjennomføres uten risiko for skader som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunen, ved ordfører, kontakter NVE for videre hjelp til å komme i gang med prosjektet
og få dette gjennomført.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 21.04.2020:
Leder Petter Jørgen Pedersen (GL) fremmet følgende forlag til vedtak på vegne av H, Frp, SV
og GL:
Gildeskål kommune støtter NVEs tiltaksplan for gjenskaping av Solvikvatnet datert 12.05.17.
Dette gjør det mulig for lokale initiativtaker å søke NVE om finansiering slik beskrevet i
saken.
At NVE som sitter på ekspertisen i landet på dette området har utarbeidet tiltaksplanen er en
god garanti for at tiltaket blir vellykket og kan gjennomføres uten risiko for skader som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunen, ved ordfører, kontakter NVE for videre hjelp til å komme i gang med prosjektet
og få dette gjennomført.
Forslaget fra P.J.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Petter Jørgen Pedersen
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
Gildeskål kommune støtter NVEs tiltaksplan for gjenskaping av Solvikvatnet datert 12.05.17.
Dette gjør det mulig for lokale initiativtaker å søke NVE om finansiering slik beskrevet i
saken.
At NVE som sitter på ekspertisen i landet på dette området har utarbeidet tiltaksplanen er en
god garanti for at tiltaket blir vellykket og kan gjennomføres uten risiko for skader som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunen, ved ordfører, kontakter NVE for videre hjelp til å komme i gang med prosjektet
og få dette gjennomført.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune gjenskaper ikke deler av Solvikvannet grunnet usikkerhet om følgene for
grunnvannsstanden.

PS 52/20 Forslag til valg av meddommere til Salten
Jordskifterett forperioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024 foreslås valgt:
2 kvinner:
2 menn:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

PS 53/20 Forslag til valg av meddommere til Hålogaland
lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.

Formannskapets vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne:
1 mann:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

PS 54/20 Forslag til valg av meddommere til Salten
tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Formannskapets vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til meddommere.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som meddommere i Salten tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås
valgt:
8 kvinner:
8 menn:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

PS 55/20 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for
perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til skjønnsmedlemmer.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Formannskapets vedtak:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til skjønnsmedlemmer.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne:
1 mann:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før Gildeskål
kommunes forslag til valg av skjønnsmenn avgjøres av Kommunestyret. Selve valget av
skjønnsmenn gjøres av fylkestinget.

PS 56/20 Forslag til valg av medlem til Ytre-Salten
Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til medlem i Forliksrådet.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.

Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Formannskapets vedtak:
Det opprettes valgutvalg for å komme med forslag til medlem i Forliksrådet.
Valgutvalget består av en person fra hvert parti som er representert i Kommunestyret.
Saken behandles i Formannskapet 08.05.2020.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som medlem av Ytre-Salten forliksråd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås
valgt:
1 medlem:
1 varamedlem:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før Gildeskål
kommunes forslag til valg av forliksråd avgjøres av Kommunestyret. Selve valget av
forliksråd gjøres av fylkestinget.

PS 57/20 Mobilmast Hustad
Behandling i Formannskapet - 30.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ola Kaldager
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune aksepterer tilbud fra Telenor om tilleggsytelse med en kostnad på NOK
137.000. Samlet kostnad for Gildeskål kommune blir NOK 837.000.
Beløpet på NOK 137 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune aksepterer tilbud fra Telenor om tilleggsytelse med en kostnad på NOK
137.000. Samlet kostnad for Gildeskål kommune blir NOK 837.000.
Beløpet på NOK 137 000,- kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

