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Formannskapet
Kommunehuset, Fjernmøte
08.05.2020
09:00 – 10:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bjørn Magne Pedersen
Leder
Ola Johan Kaldager
Nestleder
Gunnar Vollan
Medlem
Silje Nordgård
Medlem
Ida Karine Heen
Medlem

Repr
H
GL
FRP
AP
SP

Vara for

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik
Kommunalsjef Økonomi og administrasjon Marianne Stranden
Virksomhetsleder organisasjon og personal Wenche Lind
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Orienteringer:
Rådmann Helge D. Akerhaugen:
 Nytt telefonsystem igangsatt
 Adgangskontroll kommunale bygg innføres
 Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur er ansatt
 Koronatiltak ang ansatte videreført tom 150520
 Det åpnes for at pårørende får besøke på Gibos og eldresentrene
 Finansmarkedet – orientering til Formannskapet 020620
 Solvikhaugen
 Ytre-Salten Forliksråd – Meløy har vedtatt det samme som Gildeskål
 Rådmannen har levert oppsigelse

Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik:
 Oppstart skolene fra 110520.
o Tas gradvis med hensyn til smittevern
o Vil være ulikt hvordan dette gjennomføres på de enkelte skolene
o Skoleskyss kan være utfordring for Inndyr og Nygårdsjøen
o Noen skoler tar planleggingsmøte 110520
o Skolene sender orientering til sine elever og deres foresatte
o Svømming starter ikke dette skoleåret. Garderober kan ikke brukes.
o Voksenopplæringa starter også opp
Ordfører Bjørn M. Pedersen:
 Fra møte med fylkesråd Samferdsel og fylkesråd økonomi m/flere. Ordfører sender
referat fra møtet til Formannskapet.
 17. mai – orientering kommer skriftlig til formannskapet.

Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen og Silje Nordgård

PS 58/20 Forslag til valg av meddommere til Salten
Jordskifterett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Valgutvalget fremmet følgende forslag til pkt 1:
Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024
foreslås valgt:
2 kvinner: Hege Thomesen, Nina Bakke
2 menn: Øyvind Mevik, Kjell Gunnar Isaksen
Rådmannens forslag med forslag fra Valgutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024 foreslås valgt:
2 kvinner: Hege Thomesen, Nina Bakke
2 menn: Øyvind Mevik, Kjell Gunnar Isaksen

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.

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 59/20 Forslag til valg av meddommere til Hålogaland
lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Valgutvalget fremmet følgende forslag til pkt 1:
Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne: Hilde Furuseth Johansen
1 mann: Andrè Isaksen
Rådmannens forslag med forslag fra Valgutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne: Hilde Furuseth Johansen
1 mann: Andrè Isaksen

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.

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 60/20 Forslag til valg av meddommere til Salten
tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Valgutvalget fremmet følgende forslag til pkt 1:
Som meddommere i Salten tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
8 kvinner: Anne Wiik, Renate Johansen, Elin Brattøy, Ida Kristiansen, Nina Mjelde Karlsen,
Heidi Meland, Iren Førde, Line Vonheim
8 menn: Per Roald Gjelseth, Sindre Helstad, Sigurd Klykken, John Arne Nilsen-Nygaard, Tore
Bjørn Laugsand, Einar Andre Thomesen, Ingar Eilertsen, Svein-Jarle Ludviksen
Rådmannens forslag med forslag fra Valgutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Som meddommere i Salten tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås
valgt:
8 kvinner: Anne Wiik, Renate Johansen, Elin Brattøy, Ida Kristiansen, Nina Mjelde
Karlsen, Heidi Meland, Iren Førde, Line Vonheim
8 menn: Per Roald Gjelseth, Sindre Helstad, Sigurd Klykken, John Arne Nilsen-Nygaard,
Tore Bjørn Laugsand, Einar Andre Thomesen, Ingar Eilertsen, Svein-Jarle Ludviksen

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.

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 61/20 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for
perioden 01.01.2021-31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Valgutvalget fremmet følgende forslag til pkt 1:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Thomas Busch Fallmyr
Rådmannens forslag med forslag fra Valgutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Thomas Busch Fallmyr

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.

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 62/20 Forslag til valg av medlem til Ytre-Salten
Forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Valgutvalget fremmet følgende forslag til pkt 1:
Som medlem av Ytre-Salten forliksråd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 medlem: Walter Pedersen
Varamedlemmer: Kari Meland, Jimmy Tobiassen
Rådmannens forslag med forslag fra Valgutvalget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Som medlem av Ytre-Salten forliksråd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås

valgt:
1 medlem: Walter Pedersen
Varamedlemmer: Kari Meland, Jimmy Tobiassen
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.

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 63/20 Vurdering - utlysning av stilling som renholder
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak.
1. Stillingen vedtas lyst ut.

Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Sp og Ap:
Stillingen lyses ut.
Ordningen med at formannskapet skal vurdere utlysning av stillinger i Gildeskål kommune
avvikles.
Avstemming:
Forslag fra B.M. Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, GL)
Forslag fra Heen: 2 stemmer (Sp, Ap)
Formannskapets vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut.
2. Stillingen vedtas å settes vakant.

PS 64/20 Vurdering - utlysning av stilling som veileder
NAV Gildeskål
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak.
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Sp og Ap:
Stillingen lyses ut.
Ordningen med at formannskapet skal vurdere utlysning av stillinger i Gildeskål kommune
avvikles.
Avstemming:
Forslag fra B.M. Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, GL)
Forslag fra Heen: 2 stemmer (Sp, Ap)
Formannskapets vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Rådmannens forslag til vedtak:
Alt. 1. Stillingen vedtas lyst ut.
Alt. 2. Stillingen vedtas å settes vakant.

PS 65/20 Vurdering - utlysning av stillinger som lærere
ved Inndyr skole
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak.
1. Stillingen vedtas lyst ut.

Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Sp og Ap:
Stillingen lyses ut.
Ordningen med at formannskapet skal vurdere utlysning av stillinger i Gildeskål kommune
avvikles.
Avstemming:
Forslag fra B.M. Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, GL)
Forslag fra Heen: 2 stemmer (Sp, Ap)
Formannskapets vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Rådmannens forslag til vedtak:
Alt. 1. Stillingene vedtas lyst ut.
Alt. 2. Stillingene vedtas å settes vakant.

PS 66/20 Vurdering - utlysning av stilling som styrer
Inndyr barnehage
Behandling i Formannskapet - 08.05.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak.
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Sp og Ap:
Stillingen lyses ut.
Ordningen med at formannskapet skal vurdere utlysning av stillinger i Gildeskål kommune
avvikles.
Avstemming:
Forslag fra B.M. Pedersen: 3 stemmer (H, Frp, GL)
Forslag fra Heen: 2 stemmer (Sp, Ap)
Formannskapets vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut.
Rådmannens forslag til vedtak:
Alt. 1. Stillingen vedtas lyst ut
Alt. 2. Stillingen holdes vakant.

