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Alstahaug kommune

56/16
SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN
IV

Saksbehandlers innstilling:

1.

Alstahaug kommune vedtar avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med
Samordna innkjøp i Salten (SIIS) med Bodø kommune som vertskommune.
Jf. kommuneloven 28-1 e.

2.

Samarbeidet etableres i tråd med:

-

Samarbeidsavtale m/følgende vedlegg
a: Reglement for Alstahaug kommunes innkjøpssamarbeid med SIIS
b: Instruks – mandat og roller for Alstahaug kommune i SIIS
c: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Alstahaug kommune –
kostnadsfordeling og organisering i samarbeid med Bodø/SIIS og LOVI.

3.

Kommunestyret delegerer i medhold av Kommunelovens § 28b pkt. 3 til rådmannen å
videredelegere myndighet til administrasjonssjefen i Bodø

4.

Kostnadene med etablering og tilknytning til innkjøpssamarbeidet dekkes innenfor
budsjett 2017, samt økonomiplan 2017-2020.

Sandnessjøen, den

V

Inga Marie Lund
Rådgiver

Enhetsleders innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den

VI

Frank Pedersen
Enhetsleder

Administrasjonssjefens innstilling:

Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 07.06.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Økonomiavdelingen v/Inga Marie Lund og Frank Pedersen orienterte.
Repr. Margit Steinholt la fram flg. endringsforslag til pkt. 3 i administrasjonssjefens
innstilling:
«Rådmannen endres til administrasjonssjefen»

Votering:
Endringsforslaget fra repr. Steinholt ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens innstilling med allerede vedtatt endring ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Alstahaug kommune vedtar avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med
Samordna innkjøp i Salten (SIIS) med Bodø kommune som vertskommune.
Jf. kommuneloven 28-1 e.
2. Samarbeidet etableres i tråd med:
Samarbeidsavtale m/følgende vedlegg
a: Reglement for Alstahaug kommunes innkjøpssamarbeid med SIIS
b: Instruks – mandat og roller for Alstahaug kommune i SIIS
c: Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Alstahaug kommune –
kostnadsfordeling og organisering i samarbeid med Bodø/SIIS og LOVI.
3. Kommunestyret delegerer i medhold av Kommunelovens § 28b pkt. 3 til
administrasjonssjefen å videredelegere myndighet til administrasjonssjefen i Bodø.
4. Kostnadene med etablering og tilknytning til innkjøpssamarbeidet dekkes innenfor
budsjett 2017, samt økonomiplan 2017-2020.

71/16
REGIONAL TRANSPORTPLAN - TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024
IV

Saksbehandlers innstilling:

Alstahaug formannskap støtter de hovedmål, delmål og strategier som foreslått i NTP
Nordland kap. 10. Dog har vi følgende bemerkninger;
 Flere av punktene under delmål og strategier hører hjemme i en handlingsplan og ikke
i strategidokumentet.
 Videre er det viktig å anføre samfunnssikkerhet og beredskap som et sentralt område i
planen. Dette vil berøre samferdsel innenfor alle områdene som foreslått i den
strategiske delen og bør derfor løftes frem.
 På lik linje som vei, bane, luftfart og båttransport er viktig infrastruktur, bør breibånd
(fiber) tas med som eget punkt. De fleste næringer, privat som offentlig, er helt
avhengig av tilfredsstillende løsninger innen dette området for å kunne drive og
utvikle virksomheten. Samtidig er det også en forutsetning som må være på plass ift
bosetting. Hvis vi i Nordland kommer på etterskudd, vil det ha betydning for
landsdelens attraktivitet og konkurransekraft.
 Samordning av de ulike planer som berører transportsektoren er også av sentral
betydning. Dette gjelder også ved endringer, samt ulike andre beslutninger og vedtak.
Som eksempel kan nevnes budsjettbehandling som kan ha konsekvenser ut over
primærområdet.
 I høringsdokumentet side 28, tabell 8-3 foreligger faktafeil. Tabellen må
kvalitetssikres både ift banelengde og antall reisende.
Sandnessjøen, den

V

Stig-Gøran Olsen
Næringssjef

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den

Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Ordfører la fram flg. tilleggsforslag:
 «Alstahaug kommune ber Nordland fylkeskommune trekke sin kommentar i pkt. 8.3 som
antyder at det ikke vil være produksjon av fly som kan håndtere 800 meters baner.
 I tillegg foreligger det flere faktafeil i dokumentet, og Alstahaug kommune forventer
gjennomgang av alle faktaopplysninger før planen er endelig».
Votering:
Tilleggsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonssjefens innstilling med allerede vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Alstahaug formannskap støtter de hovedmål, delmål og strategier som foreslått i NTP
Nordland kap. 10. Dog har vi følgende bemerkninger;
 Flere av punktene under delmål og strategier hører hjemme i en handlingsplan og ikke
i strategidokumentet.
 Videre er det viktig å anføre samfunnssikkerhet og beredskap som et sentralt område i
planen. Dette vil berøre samferdsel innenfor alle områdene som foreslått i den
strategiske delen og bør derfor løftes frem.
 På lik linje som vei, bane, luftfart og båttransport er viktig infrastruktur, bør breibånd
(fiber) tas med som eget punkt. De fleste næringer, privat som offentlig, er helt
avhengig av tilfredsstillende løsninger innen dette området for å kunne drive og
utvikle virksomheten. Samtidig er det også en forutsetning som må være på plass ift
bosetting. Hvis vi i Nordland kommer på etterskudd, vil det ha betydning for
landsdelens attraktivitet og konkurransekraft.
 Samordning av de ulike planer som berører transportsektoren er også av sentral
betydning. Dette gjelder også ved endringer, samt ulike andre beslutninger og vedtak.
Som eksempel kan nevnes budsjettbehandling som kan ha konsekvenser ut over
primærområdet.
 I høringsdokumentet side 28, tabell 8-3 foreligger faktafeil. Tabellen må
kvalitetssikres både ift banelengde og antall reisende.
 Alstahaug kommune ber Nordland fylkeskommune trekke sin kommentar i pkt. 8.3
som antyder at det ikke vil være produksjon av fly som kan håndtere 800 meters
baner.
 I tillegg foreligger det flere faktafeil i dokumentet, og formannskapet forventer
gjennomgang av alle faktaopplysninger før planen er endelig.

72/16
ORGANISERING AV KOMMUNENS POLITISKE STRUKTUR
V
Enhetsleders innstilling:
Saker som hører viltloven til og som tidligere hørte til naturressursutvalgets
forvaltningsoppgaver flyttes til formannskapet.
Sandnessjøen den 05.07.2016

VI

Hans Løvmo
Landbruks- og miljøvernsjef

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 17.08.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Saker som hører viltloven til og som tidligere hørte til naturressursutvalgets
forvaltningsoppgaver flyttes til formannskapet.

73/16
FELLINGSTILLATELSE AV ELG I FORBINDELSE MED HORVA

IV

Saksbehandlers innstilling:

Med hjemmel i FOR.2003-03-14 nr. 349, §16, gir Formannskapet tillatelse til avliving av en
elg til bruk i undervisningsøyemed under Horva 2016.
Det tas primært ut en ung okse eller kalv, men dersom det foreligger særlige forhold, kan dyr
av annen kategori tas ut. F.eks dyr som er en trussel for beboerne i et område.
Avlivingen skal skje i samråd med viltmyndigheten.
Sandnessjøen, 3/8-16

V

Ragna Gunn Bye
Skogbrukssjef

Enhetsleders innstilling:

Tiltrer saksbehandlers innstilling.
Sandnessjøen den 04.08.2016

VI

Hans Løvmo
Landbruks- og miljøvernsjef

Administrasjonssjefens innstilling:

Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 17.08.16

Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Med hjemmel i FOR.2003-03-14 nr. 349, §16, gir Formannskapet tillatelse til avliving av en
elg til bruk i undervisningsøyemed under Horva 2016.
Det tas primært ut en ung okse eller kalv, men dersom det foreligger særlige forhold, kan dyr
av annen kategori tas ut. F.eks dyr som er en trussel for beboerne i et område.
Avlivingen skal skje i samråd med viltmyndigheten.

74/16
FASTSETTING AV VALGDAG - STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017
IV

Saksbehandlers innstilling:

Alstahaug kommunestyre vedtar at det i Alstahaug valgsogn skal holdes valgting på
søndag 10. september 2017 i Sandnessjøen/Kleiva krets.
Sandnessjøen, den 04.07.16

Kristin Vangen
Formannskapssekretær

V
Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.07.16

Hans Jan Aarsund for Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Alstahaug kommunestyre vedtar at det i Alstahaug valgsogn skal holdes valgting på
søndag 10. september 2017 i Sandnessjøen/Kleiva krets.

75/16
VINMONOPOLET - GODKJENNING AV BELIGGENHET
IV

Saksbehandlers innstilling:

Formannskapet godkjenner beliggenheten for Vinmonopolets butikk i Amfi Skansen,
Torolv Kveldulvsons gate 24-28.
Sandnessjøen, den 04.07.16

V

Kristin Vangen
Formannskapssekretær

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.07.16

Hans Jan Aarsund for Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Formannskapet godkjenner beliggenheten for Vinmonopolets butikk i Amfi Skansen,
Torolv Kveldulvsons gate 24-28.

76/16
SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL - BUNNPRIS SANDNESSJØEN
IV

Saksbehandlers innstilling:

Alstahaug formannskap gir Handelshuset Sandnessjøen AS, orgnr. 817256902, bevilling til
salg av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 % alkohol i dagligvareforretningen Bunnpris
Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgt. 24-28, Sandnessjøen.
I henhold til vedtatte fellesbestemmelser i Alstahaug kommune er salgstiden fra kl. 08.00 til
kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før
Krisit Himmelfartsdag.
Salg skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
Bevillingen gjelder for perioden d.d. til og med juni 2020.
Sandnessjøen, den 04.07.16

V

Kristin Vangen
Formannskapssekretær

Administrasjonssjefens innstilling:

Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.07.16

Hans Jan Aarsund for Børge Toft
Administrasjonssjef

Formannskapet den 24.08.2016
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Alstahaug formannskap gir Handelshuset Sandnessjøen AS, orgnr. 817256902, bevilling til
salg av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 % alkohol i dagligvareforretningen Bunnpris
Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgt. 24-28, Sandnessjøen.
I henhold til vedtatte fellesbestemmelser i Alstahaug kommune er salgstiden fra kl. 08.00 til
kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før
Kristi Himmelfartsdag.
Salg skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
Bevillingen gjelder for perioden d.d. til og med juni 2020.

77/16
VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.2017 - 01.01.2021

Formannskapet den 24.08.2016
Ordfører la fram flg. forslag til kandidater til Alstahaug forliksråd for perioden 2017-2021:
1. Margrethe Herset
2. Bjørg Riisem Edvardsen
3. Frode Holst
4. Hanne Wiig
5. Andrzej Rasinski
6. Finn Bremnes
Leder: Margrethe Herset
Votering: Ordfører forslag ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Følgende velges til Alstahaug forliksråd for perioden 2017 – 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Margrethe Herset
Bjørg Riisem Edvardsen
Frode Holst
Hanne Wiig
Andrzej Rasinski
Finn Bremnes

Leder: Margrethe Herset

Repr. Trude Jægtvik stilte spørsmål vedr. skolestruktur og når dette skal diskuteres i
formannskapet.
Ordfører svarte at sak blir lagt fram i neste møte.
Repr. Margit Steinholt stilte spørsmål om ekstra klasserom ved Ura skole.
Administrasjonssjef svarte at skolen skal bygges på i sør, men vil ha provisoriske løsninger
inntil bygget står ferdig.
Repr. Peter Talseth stilte spørsmål vedr. kommunesammenslåing.
Adm.sjef svarte at fylkesmannen har bedt om oppsummering av lokale prosesser innen
oktober 2016.

Møtet hevet kl 12.20.
Bevitnes:
Kristin Vangen
Sekr.

