Alstahaug kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Rådhuset. Arbeidsmøte kl 09.00. Kl 12.30 ordinært møte
Møtedato: 13.04.2016
Tid: 09:00

Tilstede på møtet:

Medlemmer:

Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Ole-Gerhard Rinø,
Jørn Erik Bosness Winther, Guri Bosness, Mette Johnsen,
Tom Giertsen, Rune Larsen, Silje Solvang, Elisabeth N Blix,
Tore Vikedal, Stig Tore Skogsholm, Terje Hofstad, Margit Steinholt,
Peter Talseth, Trude Jægtvik, Trond Dimmeldal, Ann Karin Edvardsen,
Kyrre Pettersen, Hanne Nora Nilssen, Inger Hansen

Knut Nilsen, Hanne Schjelderup Eriksen, Amund Skjellstad,
Trond A Johansen, Hanne Wiig, Eirik Fiksdal Berglund
Grethe Tønder, Heidi Klaussen, Ole-Kristian Wikran Strand,
Varamedlemmer:
Terje Sørgjerd
Kommunalsjef Connie Pettersen (sak 9/16), Adm.sjef Børge Toft,
sekr. Kristin Vangen
Fra adm. (evt. andre):
Under orienteringen:
havnedirektør Trond Nygård og havnesjef Kurt Jessen Johansson
Forfall:

Merknader til:
-

Innkalling

Ingen

-

Saksliste

Se nedenfor
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i
samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter:

Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail, i tillegg var de lagt ut på
Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på
www.alstahaug.kommune.no
Ved opprop var det til stede 25 repr.
Før ordinært møte var det arbeidsmøte skole fra kl 09.00-12.00.

Merknader til sakslisten:
Ordfører meldte spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre vedr. omorganisering av
administrativ ledelse.
Ordfører viste til reglement for kommunestyret som sier at spørsmål bør være meldt skriftlig
minst 4 dager forut for møtet. Når det gjelder interpellasjoner, så vil reglementet bli foreslått
endret, men før endringen event blir vedtatt, kan det godtas at interpellasjoner blir meldt
ordfører 7 dager før møtet
Spørsmålet fra repr. Nilssen tas opp etter behandling av ordinære saker.
Orienteringer:
 Helgeland Havn IKS v/havnedirektør Trond Nygård, Alstahaug havnevesen KF og
havnesjef Kurt Jessen Johansson, Mosjøen Havn KF. Presentasjon følger vedlagt.
 Arctic Race
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SAKSLISTE
Saksnr.
9/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/418
TILSYNSRAPPORT 2015 - GRUNNSKOLEN I ALSTAHAUG

16/16

16/430
INNDEKKING AV UNDERSKUDD - SANDNESSJØEN FJERNVARME

17/16

15/2236
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - BYGNING SOM HAR
HISTORISK VERDI - GNR 37 BNR 123

18/16

15/2378
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - BYGNING SOM HAR
HISTORISK VERDI - GNR 37 BNR 80
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9/16
TILSYNSRAPPORT 2015 - GRUNNSKOLEN I ALSTAHAUG
IV

Saksbehandlers innstilling:

1.
Grunnskolen i Alstahaug skal arbeide for å ivareta flest mulig elever i fellesskapet.
Grunnskolen i Alstahaug skal arbeide for at eleven oppnår bedre læring og bedre resultater.
Arbeidet skal beskrives i en egen prosjektplan som skal forelegges kommunestyret for
behandling innen desember 2016.
Forarbeidet må ivaretas av driftens ramme og eventuelle eksterne midler til et forprosjekt.
Det er ønskelig å få forskning knyttet til utviklingsarbeidet for å få dokumentert
utvikling/endringer og hjelp til å se suksessfaktorer for videre befeste god praksis.
Alstahaug kommune skal søke samarbeid med Forskningsinstitusjon, høgskole/universitet,
Fylkesmannen og KS for støtte i arbeidet.
2.
I løpet av de neste 9 årene må minimum 15 lærere sikre seg 30 studiepoeng i Norsk,
Matematikk og Engelsk. Minimum 20 lærere på ungdomstrinnet må skaffe seg 60 stp i de
samme fagene. Det skal lages en plan for fremdriften i dette arbeidet. Planen må være politisk
vedtatt før budsjettarbeidet 2017.
Sandnessjøen, den

VI

Connie H. Pettersen
Kommunalsjef oppv. og kultur

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 09.03.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Kommunestyret den 13.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1.
Grunnskolen i Alstahaug skal arbeide for å ivareta flest mulig elever i fellesskapet.
Grunnskolen i Alstahaug skal arbeide for at eleven oppnår bedre læring og bedre resultater.
Arbeidet skal beskrives i en egen prosjektplan som skal forelegges kommunestyret for
behandling innen desember 2016.
Forarbeidet må ivaretas av driftens ramme og eventuelle eksterne midler til et forprosjekt.
Det er ønskelig å få forskning knyttet til utviklingsarbeidet for å få dokumentert
utvikling/endringer og hjelp til å se suksessfaktorer for videre befeste god praksis.
Alstahaug kommune skal søke samarbeid med Forskningsinstitusjon, høgskole/universitet,
Fylkesmannen og KS for støtte i arbeidet.
2.
I løpet av de neste 9 årene må minimum 15 lærere sikre seg 30 studiepoeng i Norsk,
Matematikk og Engelsk. Minimum 20 lærere på ungdomstrinnet må skaffe seg 60 stp i de
samme fagene. Det skal lages en plan for fremdriften i dette arbeidet. Planen må være politisk
vedtatt før budsjettarbeidet 2017.
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16/16
INNDEKKING AV UNDERSKUDD - SANDNESSJØEN FJERNVARME
IV

Saksbehandlers innstilling:

Alstahaug kommunestyre vedtar følgende:
A. Prosjekt 16801 Underskudd fjernvarme økes fra kr.,155 000- til kr.,-1 000 000. Merutgiften på
kr.845. 000,- finansieres ved bruk av ekstraordinært utbytte Helgelandskraft A/S.
B. Alstahaug kommune garanterer for et lån stort kr. 1,5 mill. for lån til investeringer i
energisentralen. Lånets løpetid er 15 år.
Garantitiden skal være 2 år ut over løpetiden for lånet og
garantien skal være 10 % utover lånets hovedstol for å dekke renter og omkostninger.
C. Alstahaug kommune garanterer for et lån stort kr. 1,5 mill. for investering i nye stålrør fra
Sigridsgate fram til Sandnessjøen sykehus. Lånets løpetid er 15 år.
Garantitiden skal være 2 år ut over løpetiden for lånet og
garantien skal være 10 % utover lånets hovedstol for å dekke renter og omkostninger.
Garantistillelsen gjelder som selvskyldnerkausjonist og fordrer Fylkesmannens godkjennelse.
Sandnessjøen, den

V

Stig-Gøran Olsen
Næringssjef

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 4.4.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Kommunestyret den 13.04.2016
Ordfører refererte mail fra styreleder i Sandnessjøen Fjernvarme hvor det opplyses at
Alstahaug kommune har utsatt sitt prosjekt fra Sigridsgate fram til Sandnessjøen Sykehus,
dermed utsetter også Sandnessjøen Fjernvarme sitt prosjekt.
Punkt C ang kommunal garanti for investering i nye stålrør, utgår med bakgrunn i ovennevnte.
Formannskapets innstilling med nevnte endringer, ble enstemmig vedtatt.
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Alstahaug kommunestyre vedtar følgende:
A. Prosjekt 16801 Underskudd fjernvarme økes fra kr.,155 000- til kr.,-1 000 000.
Merutgiften på kr.845. 000,- finansieres ved bruk av ekstraordinært utbytte
Helgelandskraft A/S.
B. Alstahaug kommune garanterer for et lån stort kr. 1,5 mill. for lån til investeringer i
energisentralen. Lånets løpetid er 15 år.
Garantitiden skal være 2 år ut over løpetiden for lånet og
garantien skal være 10 % utover lånets hovedstol for å dekke renter og omkostninger.
Garantistillelsen gjelder som selvskyldnerkausjonist og fordrer Fylkesmannens godkjennelse.
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17/16
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - BYGNING SOM HAR
HISTORISK VERDI - GNR 37 BNR 123
IV

Saksbehandlers innstilling:

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b), fritar kommunestyret eiendommen
gnr 37 bnr 123 for eiendomsskatt.
Fritaket skal gjelde fra 01.01.2016, og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Sandnessjøen, den 29.03.16

V

Einar Sund
Avd.ing.

Enhetsleders innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 29.03.16

VI

Bjørn Frammarsvik
Enhetsleder

Administrasjonssjefens innstilling:

Enhetsleder innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 30.03.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Kommunestyret den 13.04.2016
Repr. Terje Hofstad ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da han er svigerbror til søker.
Repr. Margit Steinholt ønsket å erklære seg inhabil, da hun er søskenbarn til søker.
Representantene fratrådte, 23 repr. til stede. Kommunestyret vedtok enstemmig å erklære repr.
Hofstad inhabil i hht FVL § 6 b), og repr. Steinholt inhabil i hht. FVL § 6 2. avsnitt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b), fritar kommunestyret eiendommen
gnr 37 bnr 123 for eiendomsskatt.
Fritaket skal gjelde fra 01.01.2016, og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
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18/16
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - BYGNING SOM HAR
HISTORISK VERDI - GNR 37 BNR 80
IV

Saksbehandlers innstilling:

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b), fritas eiendommen gnr 37 bnr 80 fra
eiendomsskatt.
Fritaket skal gjelde fra 01.01.2016, og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Sandnessjøen, den 29.03.16

V

Einar B. Sund
Avd.ing.

Enhetsleders innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 29.03.16

VI

Bjørn Frammarsvik
Enhetsleder

Administrasjonssjefens innstilling:

Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 30.03.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Kommunestyret den 13.04.2016
Repr. Terje Hofstad ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da søker er hans svigerforeldre.
Repr. Margit Steinholt ønsket å erklære seg inhabil, da søker er hennes tante og onkel.
Representantene fratrådte, 23 repr. til stede. Kommunestyret vedtok enstemmig å erklære repr.
Hofstad inhabil i hht FVL § 6 b), og repr. Steinholt inhabil i hht. FVL § 6 2. avsnitt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b), fritas eiendommen gnr 37 bnr 80 fra
eiendomsskatt.
Fritaket skal gjelde fra 01.01.2016, og til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
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Repr Terje Hofstad og Margit Steinholt tiltrådte, til stede 25 repr.
Orientering Arctic Race
Ordfører orienterte. Tilpasninger av avtalen, som skal signeres mellom kommunene og Arctic
Race of Norway AS, har gjort at den er blitt forsinket til politisk behandling. I tillegg blir det
lagt fram budsjett for prosjekt til behandling i formannskapet.
De 7 kommunene som er nevnt ovenfor, har samme med Nordland fylkeskommune vært på
seminar i Nice, hvor Alstahaug var representer ved ordfører og prosjektleder. Ettersom det
ikke er bevilget penger til prosjektet, er utgiftene foreløpig belastet ordførers budsjett.
Repr. Kyrre Pettersen, Trude Jægtvik og Ann Karin Edvardsen fratrådte. Til stede 22 repr.
Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. omorganisering av administrativ ledelse:
Den 20.01.2014 gjorde administrasjonssjefen følgende vedtak:
Alstahaug kommunes administrative organisering endres med virkning fra 1. mars 2014.
Det innføres en ny overordnet organisasjonsmodell med kommunalsjefer innen fagområdene
undervisning/oppvekst, helse/omsorg og Samfunnsutvikling jf vedlagt organisasjonskart.
Lønn og personalkontorene slås sammen.
Næringsarbeidet legges inn under samfunnsutvikling og bygg/eiendom legges inn i stab/støtte.
Stillingene som kommunalsjef lyses ut internt, dette med unntak for undervisning/oppvekst der
man i første omgang gjennomfører en omstillingssamtale med fagsjef før stillingen evt lyses
ut.
I forbindelse med omorganiseringen ble det sagt at endringen av organisasjonsstrukturen
skulle evalueres. Ordningen har nå vært praktisert i over 2 år, og mitt spørsmål til ordfører blir
som følger:
-

Når er evalueringen av den organisatoriske endringen, som ble vedtatt 20.01.2014,
planlagt gjennomført?

Ordfører avviste spørsmålet da administrasjonssjefen besvarte det i planutvalget 1.4.16, samt
at det gjentatte ganger har blitt besvart i formannskap, administrasjonsutvalg og
kommunestyre.
Møtet hevet kl 14.50.
Bevitnes:
Kristin Vangen
Sekr.
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