Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

:
:
:
:

Kommunestyret
Kommunehuset, Kommunestyresalen
27.08.2020
09:00 – 15:15

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bjørn Magne Pedersen
Ordfører
Walter Pedersen
Medlem
Kine Helen Oldervik
Medlem
Ola Johan Kaldager
Varaordfører
Petter Jørgen Pedersen
Medlem
Hege Thomesen
Medlem
Johanna Kristina
Medlem
Amundsen
Gunnar Vollan
Medlem
Thrond Aasmund
Medlem
Gjelseth
Kenneth Andrè Norum
Medlem
Anne Wiik
Medlem
Gunnar T. Skjellvik
Medlem
Silje Nordgård
Medlem
Janette Festvåg
Medlem
Ida Karine Heen
Medlem
Ann Kirsti Knudsen
Medlem

Repr
H
H
H
GL
GL
GL
GL

Vara for

FRP
FRP
SV
AP
AP
AP
AP
SP
SP
SP

Hilde Furuseth Johansen (forfall,
ikke mulig å få vara)

Anne Wiik ble innvilget permisjon fra kl.15:00 og var ikke med på behandling av sak 79/2081/20.
Fra administrasjonen møtte:
Konst. Kommunedirektør Marianne Stranden
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Fred Johansen (sak 74/20-78/20)
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.

Orienteringer:
Salten Regionråd v/daglig leder Kjersti Bye Pedersen
Sjøfossen næringsutvikling AS v/styreleder Steinar Pettersen

Møteprotokollen er godkjent av Bjørn Magne Pedersen, Ola Kaldager og Janette Festvåg

PS 74/20 Delegering av ansvar for forvaltning av
kommunale næringsfond
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Sjøfossen næringsutvikling AS forvalter Gildeskål kommunes næringsfond,
uavhengig av hvor midlene kommer fra.

2.

Sjøfossen næringsutvikling følger opp kriterier for tildeling, rapporterer og
saksbehandler på vegne av Gildeskål kommune.

Behandling i Formannskapet - 24.08.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Gunnar Vollan
Formannskapets innstilling:
1.

Sjøfossen næringsutvikling AS forvalter Gildeskål kommunes næringsfond,
uavhengig av hvor midlene kommer fra.

2.

Sjøfossen næringsutvikling følger opp kriterier for tildeling, rapporterer og
saksbehandler på vegne av Gildeskål kommune.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Sjøfossen næringsutvikling AS forvalter Gildeskål kommunes næringsfond,
uavhengig av hvor midlene kommer fra.

2.

Sjøfossen næringsutvikling følger opp kriterier for tildeling, rapporterer og
saksbehandler på vegne av Gildeskål kommune.

PS 75/20 Anskaffelse av ny hjullaster og
brøytestikkmaskin
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune kjøper ny brøytestikkemaskin til 0,632 mnok eks mva.

2.

Kommunedirektøren får mandat til å gi et bud på inntil 1 mnok for hjullaster
med tilbehør.

3.

Finansieringsformen vurderes i tertialrapport 2/2020 som behandles i
kommunestyret i oktober 2020.

Behandling i Formannskapet - 24.08.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt 3:
Finansieringsformen vurderes i tertialrapport 2/2020 som behandles i kommunestyret i
oktober 2020.
Kommunedirektørens forslag og forslag fra B.M.Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Gunnar Vollan
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune kjøper ny brøytestikkemaskin til 0,632 mnok eks mva.

2.

Kommunedirektøren får mandat til å gi et bud på inntil 1 mnok for hjullaster
med tilbehør.

3.

Finansieringsformen vurderes i tertialrapport 2/2020 som behandles i
kommunestyret i oktober 2020.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune kjøper ny brøytestikkemaskin til 0,632 mnok eks mva.

2.

Kommunedirektøren får mandat til å gi et bud på inntil 1 mnok for hjullaster
med tilbehør.

PS 76/20 Gjennomføring av fjernmøter for folkevalgte
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-7 vedtas at alle folkevalgte organer i kommunen skal
ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
2. Ordfører eller utvalgsleder avgjør om møter skal være som fjernmøter.
3. Alle medlemmene skal kunne se og høre hverandre.
4. Inntil 2/3 av møtene kan være fjernmøter.
5. Dersom møtet skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan det ikke holdes
som fjernmøte.
6. I de tilfeller møtet holdes som fjernmøte, skal tilhørere gis tilbud om å være digitale
tilhørere.

Behandling i Formannskapet - 24.08.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ola Kaldager
Formannskapets innstilling:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-7 vedtas at alle folkevalgte organer i kommunen skal
ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
2. Ordfører eller utvalgsleder avgjør om møter skal være som fjernmøter.
3. Alle medlemmene skal kunne se og høre hverandre.
4. Inntil 2/3 av møtene kan være fjernmøter.
5. Dersom møtet skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan det ikke holdes
som fjernmøte.
6. I de tilfeller møtet holdes som fjernmøte, skal tilhørere gis tilbud om å være digitale
tilhørere.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i kommuneloven § 11-7 vedtas at alle folkevalgte organer i kommunen skal
ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
2. Ordfører eller utvalgsleder avgjør om møter skal være som fjernmøter.
3. Alle medlemmene skal kunne se og høre hverandre.
4. Inntil 2/3 av møtene kan være fjernmøter.
5. Dersom møtet skal lukkes etter kommunelovens § 11-5 andre ledd, kan det ikke holdes
som fjernmøte.
6. I de tilfeller møtet holdes som fjernmøte, skal tilhørere gis tilbud om å være digitale
tilhørere.

PS 77/20 Suppleringsvalg varamedlemmer til
Kontrollutvalget for perioden 2020-2023
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Representant Gunnar T. Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.

Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes til neste møte i Kommunestyret.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Som varamedlemmer til Kontrollutvalget for perioden 2020-2023 velges:

PS 78/20 Nytt valg av Viltnemnd for perioden 2020-2023
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan og eiendomsutvalget (PEU) fungerer inntil neste møte i kommunestyret som viltnemnd
for å få behandlet innkomne klager.
Administrasjonen gjør en vurdering som forelegges kommunestyret av om vi skal
opprettholde egen viltnemnd.
Forslag fra B.M. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Plan og eiendomsutvalget (PEU) fungerer inntil neste møte i kommunestyret som viltnemnd
for å få behandlet innkomne klager.
Administrasjonen gjør en vurdering som forelegges kommunestyret av om vi skal
opprettholde egen viltnemnd.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Som Viltnemnd for perioden 2020-2023 velges:
Som varamedlemmer velges:
Som leder velges:

PS 79/20 Gildeskål kirkested - fyrtårn for reiselivet - valg
av medlemmer til styringsgruppe
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet på vegne av h, SV, GL og Frp følgende forslag til
vedtak:
Som representanter til styringsgruppen for prosjekt Gildeskål kirkested – fyrtårn for reiselivet
velges Kine Oldervik.

Representant Janette Festvåg (Sp) fremmet på vegne av Sp og Ap følgende forslag til vedtak:
Som representanter til styringsgruppen for prosjekt Gildeskål kirkested – fyrtårn for reiselivet
velges Anne Wiik.
Forslag fra W. Pedersen og Festvåg ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Som representanter til styringsgruppen for prosjekt Gildeskål kirkested – fyrtårn for reiselivet
velges: Kine Oldervik og Anne Wiik
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Som representanter til styringsgruppen for prosjekt Gildeskål kirkested – fyrtårn for reiselivet
velges:

PS 80/20 Endring av selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn
Salten IKS
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, § 7 endres til:
§ 7. STYRET (1. avsnitt):
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges
i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).
Behandling i Formannskapet - 24.08.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets innstilling:
Selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, § 7 endres til:
§ 7. STYRET (1. avsnitt):
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges
i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, § 7 endres til:
§ 7. STYRET (1. avsnitt):
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet
velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges
i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).

PS 81/20 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av
tabell i §6 Eierandel og ansvarsfordeling og §18 Opptak av lån.
Behandling i Formannskapet - 24.08.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ida K. Heen
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av
tabell i §6 Eierandel og ansvarsfordeling og §18 Opptak av lån.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av
tabell i §6 Eierandel og ansvarsfordeling og §18 Opptak av lån.

PS 82/20 Ansettelse i fast stilling som kommunedirektør
Gildeskål kommune
Behandling i Kommunestyret - 27.08.2020:
Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar å ansette Geir Mikkelsen stilling som kommunedirektør i
Gildeskål kommune.

2.

Gildeskål kommune gir ordfører fullmakt til å forhandle om betingelsene for

stillingen.
3.

Gildeskål kommune vedtar å lyse ut stillingen på nytt dersom kandidaten takker
nei til stillingen.

Ansettelsesutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å ansette Geir Mikkelsen stilling som kommunedirektør i
Gildeskål kommune.
2. Gildeskål kommune gir ordfører fullmakt til å forhandle om betingelsene for stillingen.
3. Gildeskål kommune vedtar å lyse ut stillingen på nytt dersom kandidaten takker nei til
stillingen.

