Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

: Kommunestyret
: Kommunehuset, Fjernmøte
: 09.03.2021
: 09:00 – 14:30

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

Repr
H
H
H
FRP
FRP
GL
GL
GL
GL
SV
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP

Vara for

Johanna Kristina Amundsen
Thomas Busch Fallmyr
Hilde Furuseth Johansen

Kenneth Norum (SV) ble innvilget permisjon fra kl. 12:00. Som vara møtte Isabel Bergseter
Hansen (SV). Norum var med på orienteringer fra Mikkelsen og Benson og behandling av sak
1/21-2/21. Hansen var med på behandling av sak 3/21-13/21, årsmøte Frivilligsentralen og
orientering fra ordføreren.
Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Geir Mikkelsen
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Fred Johansen
Kommunalsjef Teknisk John-Olaf Johansen
Kommunalsjef Økonomi og administrasjon Marianne Stranden
Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grete Mosti
Fagansvarlig Svanhild Lind

Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.
Orienteringer:
 Økonomi v/Geir Mikkelsen
 Kirkestedsprosjektet v/kommunedirektør Geir Mikkelsen og prosjektleder Elisabeth
Dreyer
 Habilitet v/advokat Thomas Benson
 Saker fra formannskapet unntatt offentlighet v/ordfører Bjørn M. Pedersen
Årsmøte i Gildeskål Frivilligsentral. Det skrives egen møteprotokoll.

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

PS 1/21 Prosjekt aggregat og uv-anlegg Stjernåga og
tetting demning Lauvvatnet
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Representant Ida K. Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Oppgradering av Sjernåga tas inn i årets budsjett slik at arbeidene kan utføres nå i vinter.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene kan
utføres til sommeren.
3. De to nevnte prosjektene over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Disse tas inn i årets
første budsjettregulering.
Avstemming:
Formannskapets innstilling:14 stemmer (3H, 2 Frp, 4GL, SV, 4Ap)
Forslag fra Heen: 3 stemmer (3Sp)
Kommunestyrets vedtak:
1. Oppgradering av Stjernåga utsettes.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.
3. Prosjektet over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Dette tas inn i årets første
budsjettregulering.

Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Representant Ida K. Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Oppgradering av Sjernåga tas inn i årets budsjett slik at arbeidene kan utføres nå i
vinter.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.
3. De to nevnte prosjektene over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Disse tas inn
i årets første budsjettregulering.
Avstemming:
Plan og eiendomsutvalgets innstilling: 4 stemmer (H, GL, Frp, Ap)
Forslag fra Heen: 1 stemme (Sp)
Saksordfører: Walter Pedersen
Formannskapets innstilling:
1. Oppgradering av Stjernåga utsettes.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.

3. Prosjektet over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Dette tas inn i årets første
budsjettregulering.
Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 09.02.2021:
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Oppgradering av Stjernåga utsettes.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.
3. Prosjektet over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Dette tas inn i årets første
budsjettregulering.
Forslaget fra W. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1. Oppgradering av Stjernåga utsettes.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.
3. Prosjektet over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Dette tas inn i årets første
budsjettregulering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Oppgradering av Sjernåga tas inn i årets budsjett slik at arbeidene kan utføres nå i
vinter.
2. Tetting av demning Lauvvatnet fremskyndes til årets budsjett, slik at arbeidene
kan utføres til sommeren.
3. De to nevnte prosjektene over er innarbeidet i økonomiplan for 2022. Disse tas inn
i årets første budsjettregulering.

PS 2/21 Bolystfondet - Søknad fra UL Lykkens prøve
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Det bevilges kr 200.000 til UL lykkens prøve. Rapport leveres ved prosjektets slutt.

Behandling i Levekårsutvalget - 10.02.2021:
Leder Thrond Gjelseth (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det bevilges kr 200.000 til UL lykkens prøve. Rapport leveres ved prosjektets slutt.
Forslaget fra Gjelseth ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Det bevilges kr 200.000 til UL lykkens prøve. Rapport leveres ved prosjektets slutt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 3/21 Bolystfondet - Søknad fra Arnøyene
fellesforening
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Det bevilges kr 4.000 til Arnøyenes fellesforening. Rapport leveres ved prosjektets slutt.
Behandling i Levekårsutvalget - 10.02.2021:
Leder Thrond Gjelseth (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det bevilges kr 4.000 til Arnøyenes fellesforening. Rapport leveres ved prosjektets slutt.
Forslaget fra Gjelseth ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Det bevilges kr 4.000 til Arnøyenes fellesforening. Rapport leveres ved prosjektets slutt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 4/21 Bolystfondet - 2. gangs behandling. Søknad fra
foreningen Sammen Om Langsanden
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Levekårsutvalgets innstilling i møte 16.09.20 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune tildeler Sammen Om Langsanden kr 140000,- som omsøkt til å kjøpe inn
en mobil matvogn. Betingelser: Tilgjengelig for alle lag og foreninger i kommunen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak. Saken legges frem til politisk drøfting.

PS 5/21 Kommunalt erverv av gnr. 25 bnr. 12, 42 Inndyr
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune kjøper gnr. 25 bnr. 12, 42 for kr 1 million.

2.

Kjøpet finansieres ved bruk av midler i prosjekt 4051 Industriarealer – erverv og
opparbeidelse av nye.

Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Thrond Gjelseth
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune kjøper gnr. 25 bnr. 12, 42 for kr 1 million.

2.

Kjøpet finansieres ved bruk av midler i prosjekt 4051 Industriarealer – erverv og
opparbeidelse av nye.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune kjøper gnr. 25 bnr. 12, 42 for kr 1 million.

2.

Kjøpet finansieres ved bruk av midler i prosjekt 4051 Industriarealer – erverv og
opparbeidelse av nye.

PS 6/21 Leilighetsprosjekt i regi av Coop - Inndyr
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune stiller seg positive til midlertidige erverve / kjøp av en (1)
leilighet for å bidra til å sikre realisering av leilighetene i Coop Nordland prosjektet på
Inndyr.

2.

Gildeskål kommune forutsetter at utbygger inntil ferdigstillelse fortsetter å arbeide
med et ordinært salg av alle leilighetene. Dersom dette oppnås fristilles kommunen
sin forpliktelse.

3.

Gildeskål kommune forutsetter første prioritet blant «garantistene», dersom flere enn
en av leilighetene selges før ferdigstillelse.

4.

Gildeskål kommune forutsetter at boligene imøtekommer alle krav til universell
utforming.

Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ida K. Heen
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune stiller seg positive til midlertidige erverve / kjøp av en (1)
leilighet for å bidra til å sikre realisering av leilighetene i Coop Nordland prosjektet på
Inndyr.

2.

Gildeskål kommune forutsetter at utbygger inntil ferdigstillelse fortsetter å arbeide
med et ordinært salg av alle leilighetene. Dersom dette oppnås fristilles kommunen
sin forpliktelse.

3.

Gildeskål kommune forutsetter første prioritet blant «garantistene», dersom flere enn
en av leilighetene selges før ferdigstillelse.

4.

Gildeskål kommune forutsetter at boligene imøtekommer alle krav til universell
utforming.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune stiller seg positive til midlertidige erverve / kjøp av en (1)
leilighet for å bidra til å sikre realisering av leilighetene i Coop Nordland prosjektet på
Inndyr.

2.

Gildeskål kommune forutsetter at utbygger inntil ferdigstillelse fortsetter å arbeide
med et ordinært salg av alle leilighetene. Dersom dette oppnås fristilles kommunen

sin forpliktelse.
3.

Gildeskål kommune forutsetter første prioritet blant «garantistene», dersom flere enn
en av leilighetene selges før ferdigstillelse.

4.

Gildeskål kommune forutsetter at boligene imøtekommer alle krav til universell
utforming.

PS 7/21 Salten kontrollutvalgservice - omdanning til
kommunalt oppgavefellesskap og tilslutning fra Rødøy
kommune
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune gir tilslutning til samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice
kommunalt oppgavefellesskap.

2.

Gildeskål kommune gir tilslutning til at Rødøy kommune innlemmes som deltaker i
Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefellesskap.

Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Thrond Gjelseth
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune gir tilslutning til samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice
kommunalt oppgavefellesskap.

2.

Gildeskål kommune gir tilslutning til at Rødøy kommune innlemmes som deltaker i
Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefellesskap.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune gir tilslutning til samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice
kommunalt oppgavefellesskap.

2.

Gildeskål kommune gir tilslutning til at Rødøy kommune innlemmes som deltaker i
Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefellesskap.

PS 8/21 Endring i reglement kommunale vigsler i
Gildeskål kommune
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:

1. Vigselsmyndighet
I tillegg til ordfører og varaordfører gis kommunedirektør Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.
9. Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren.
Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor
verdige rammer.
Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets innstilling:

Følgende endringer gjøres i «Reglement for kommunale vigsler»:
1. Vigselsmyndighet
I tillegg til ordfører og varaordfører gis kommunedirektør Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.
9. Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren.
Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor
verdige rammer.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Følgende endringer gjøres i «Reglement for kommunale vigsler»:
1. Vigselsmyndighet
I tillegg til ordfører og varaordfører gis kommunedirektør Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.
9. Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Kommunedirektøren.
Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor
verdige rammer.

PS 9/21 Reglement for lokalutvalgene - ev dispensasjon
fra bestemmelsen om ungdomsrepresentant
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
Reglement for lokalutvalgene, pkt 3, sammensetning, siste avsnitt endres til:
«Hvert lokalutvalg skal, dersom det er mulig, ha en ungdomsrepresentant under 20 år, for å
sikre barn og unges interesser i lokalutvalgsarbeidet»
Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Representant Ida K. Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Reglement for lokalutvalgene, pkt 3, sammensetning, siste avsnitt endres til:
«Hvert lokalutvalg skal, dersom det er mulig, ha en ungdomsrepresentant under 20 år, for å
sikre barn og unges interesser i lokalutvalgsarbeidet»
Forslaget fra Heen ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ola Kaldager
Formannskapets innstilling:
Reglement for lokalutvalgene, pkt 3, sammensetning, siste avsnitt endres til:
«Hvert lokalutvalg skal, dersom det er mulig, ha en ungdomsrepresentant under 20 år, for å
sikre barn og unges interesser i lokalutvalgsarbeidet»
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Reglement for lokalutvalgene, pkt 3, sammensetning, siste avsnitt endres til:
«Det anbefales at hvert lokalutvalg har en ungdomsrepresentant under 20 år, for å sikre barn
og unges interesser i lokalutvalgsarbeidet»

PS 10/21 Igangsetting av arbeid og vurdering om det
skal fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene Forsåga og Sundsfjordelva
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt 4:
Det avsettes en ramme i første omgang på 250.000 kroner til disposisjon for arbeidsgruppen,
som innarbeides i tertialrapport 1 i 2021.
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til pkt 2, medlem fra
opposisjonen: Anne Wiik.
Formannskapets innstilling med tillegg fra B.M.Pedersen og Nordgård ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune igangsetter arbeidet med å vurdere om å sende inn krav
vilkårsrevisjon for Forsåga og Sundsfjordelva.

2.

Ordfører får fullmakt å videreføre arbeidet på vegne av kommunestyret, og har med
seg følgende politiske representanter i en arbeidsgruppe.
Ordfører, leder i planutvalget, og medlem fra opposisjonen Anne Wiik.

3.

Kommunedirektør eller den han bemyndiger er arbeidsgruppens sekretær og
koordinator for arbeidet.

4.

Det avsettes en ramme i første omgang på 250.000 kroner til disposisjon for
arbeidsgruppen, som innarbeides i tertialrapport 1 i 2021.

Behandling i Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Silje Nordgård
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune igangsetter arbeidet med å vurdere om å sende inn krav
vilkårsrevisjon for Forsåga og Sundsfjordelva.

2.

Ordfører får fullmakt å videreføre arbeidet på vegne av kommunestyret, og
har med seg følgende politiske representanter i en arbeidsgruppe.
Ordfører, leder i planutvalget, og medlem fra opposisjonen

3.

Kommunedirektør eller den han bemyndiger er arbeidsgruppens sekretær og
koordinator for arbeidet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune igangsetter arbeidet med å vurdere om å sende inn krav
vilkårsrevisjon for Forsåga og Sundsfjordelva.

2.

Ordfører får fullmakt å videreføre arbeidet på vegne av kommunestyret, og
har med seg følgende politiske representanter i en arbeidsgruppe.
Ordfører, leder i planutvalget, og medlem fra opposisjonen

3.

Kommunedirektør eller den han bemyndiger er arbeidsgruppens sekretær og
koordinator for arbeidet.

PS 11/21 Stortingsvalget 2021- fastsetting av valgdag
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Gildeskål kommune vedtar to dager valgting ved Stortings- og Sametingsvalget
2021, søndag 12. september og mandag 13. september i Inndyr stemmekrets. De
øvrige stemmekretsene har en dags valgting, mandag 13. september 2021.

2.

Valgstyret må vurdere åpningstidene søndag 12. og mandag 13. september,
åpningstider og sted for mottak av forhåndsstemmer, samt mottak av
forhåndsstemmer en eller flere dager i stemmekretsene utenfor Inndyr.

Behandling i Formannskapet - 29.10.2020:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ola Kaldager
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune vedtar to dager valgting ved Stortings- og Sametingsvalget
2021, søndag 12. september og mandag 13. september i Inndyr stemmekrets.
De øvrige stemmekretsene har en dags valgting, mandag 13. september 2021.

2.

Valgstyret må vurdere åpningstidene søndag 12. og mandag 13. september,
åpningstider og sted for mottak av forhåndsstemmer, samt mottak av
forhåndsstemmer en eller flere dager i stemmekretsene utenfor Inndyr.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune vedtar to dager valgting ved Stortings- og Sametingsvalget
2021, søndag 12. september og mandag 13. september i Inndyr stemmekrets.
De øvrige stemmekretsene har en dags valgting, mandag 13. september 2021.

2.

Valgstyret må vurdere åpningstidene søndag 12. og mandag 13. september,
åpningstider og sted for mottak av forhåndsstemmer, samt mottak av
forhåndsstemmer en eller flere dager i stemmekretsene utenfor Inndyr.

PS 12/21 Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017,
2018, 2019 og 2020
Behandling i Kommunestyret 09.03.2021:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget, Levekårsutvalget og
Administrasjonsutvalget andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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 Formannskapet - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget, Levekårsutvalget og
Administrasjonsutvalget andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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 Administrasjonsutvalget - 23.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets uttalelse:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget Levekårsutvalget og Administrasjonsutvalget
andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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 Plan og eiendomsutvalget - 09.02.2021:
Forslaget fra Kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Plan og eiendomsutvalgets innstilling:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget Levekårsutvalget og Administrasjonsutvalget
andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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 - 10.02.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget Levekårsutvalget og Administrasjonsutvalget
andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak fra Kommunestyret,
Formannskapet, Plan og eiendomsutvalget Levekårsutvalget og Administrasjonsutvalget
andre halvår 2020 tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens rapport om oppfølging av vedtak 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 13/21 Lege i spesialisering (LIS) - samarbeidsavtale
mellom kommune og Nordlandssykehuset
Behandling i Kommunestyret - 09.03.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om praktisk
gjennomføring av utdanningsløp for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om praktisk
gjennomføring av utdanningsløp for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

