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5/19 Møteinnkalling Formannskapet 16.05.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 5/19 
   
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig innkallingen 
 
 
 
[Lagre]  
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4/19 Komplett innkalling: Formannskapet (16.05.2019 kl 09:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 4/19 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jensen Sp) ba om å få utredet følgende saker til kommunestyret i juni: 
 
Område E-3 Børøya- utfylling i sjø. 
Rådmannen bes fremlegge sak til kommunestyrets møte i juni som minimum 
omhandler: 

a) Grunnundersøkelser i sjø- omfang og kostnadsoverslag 
b) Reguleringsplan for området som bl.a. omfatter bygging av kai for 

container/godstrafikk, Bakareal til kai, mulig tømmerkai samt gass-hub. 

Saken må inneholde beregninger og kostnader for reguleringsplan samt tidsaspekt. 

 
Høring – endring av bussruter i Vesterålen. 
Når saken utarbeides av rådmannen bes det innarbeidet følgende: 
Nordland Fylkeskommune bes opprette bussrute på strekningen Stokmarknes-
Slottnes. 
Tilbudet opprettes de dagene/periodene hvor ordinær skolebuss ikke går, inklusive 
alle skoleferier. 
Tilbudet opprettes MANDAG-ONSDAG-FREDAGER 
Tilbudet må minimum være tilsvarende skolerute 
På fredager opprettes en ekstra t/r avgang på kveldstid. 

 
Nytt boligområde med fokus på klima/miljø og trafikksikkerhet: 
Rådmannen bes fremlegge sak om etablering av nytt og sentrumsnært boligområde 
med særlig fokus på trafikksikkerhet og klima/miljø. Det tenkes nytt satsingsområde 
for de etablerere som ønsker nærhet til skole/barnehage/butikk/turterreng etc.  En 
grønn etablering som ikke krever vei/parkeringsarealer ved hver enkelt boenhet. Det 
bør etableres en kostnadsstruktur som tilpasses førstegangsetablerere.  Område 
ovenfor sykehuset, tomt 65/825 må vurderes som spesielt aktuell, men dette hindrer 
ikke vurderinger av andre tomter med tilsvarende beliggenhet. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med innspill 
 
[Lagre]  
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5/19 Protokoll Formannskapet 24.04.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 5/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 24.04.19 
 
[Lagre]  
 
 
Orientering 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/19 18/03777-14 Ståstedsanalyse 2019 
 
Formannskapet tok orienteringen til orientering 
 
 
40/19 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 95/2018 av 13.12.2018 
Sluttbehandling – reguleringsplanforslag HØ9 Brattåsen 
masseuttak. Klager: Avinor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 27/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 40/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 27/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Åge Rusten (Ap) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Klagen tas til følge. Vedlagt er korrigerte bestemmelser for reguleringsplan HØ9 i 
henhold til vedtak i kommunestyret som sendes til Avinor. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra Hovedutvalg teknisk 
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Vedtak  
 
Klagen tas til følge. Vedlagt er korrigerte bestemmelser for reguleringsplan HØ9 i 
henhold til vedtak i kommunestyret som sendes til Avinor. 
 
[Lagre]  
 
 
 
41/19 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 95/2018 av 13.12.2018 
Sluttbehandling – reguleringsplanforslag HØ9 Brattåsen 
masseuttak. Klager: Svein Erik Nicolaisen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 28/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 41/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 28/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Margareth Bentzen (Ap) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak teknisk  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Klager fra Svein Erik Nicolaisen på kommunestyrets vedtak 13/12-2018 i sak 95/18 
tas ikke til følge.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling  
 
Vedtak  
 
Klager fra Svein Erik Nicolaisen på kommunestyrets vedtak 13/12-2018 i sak 95/18 
tas ikke til følge.  
 
 
[Lagre]  
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42/19 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 95/2018 av 13.12.2018 
Sluttbehandling – reguleringsplanforslag HØ9 Brattåsen 
masseuttak. Klager: Angitte innbyggere i Hadselhamn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 29/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 42/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 29/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Uavhengig) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Klagen fra angitte innbyggere i Hadselhamn tas ikke til følge. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok Hovedutvalg teknisk sin innstilling med 5 stemmer (Ap, Sp) 
mot 2 stemmer (V, MOS) 
 
Vedtak  
 
Klagen fra angitte innbyggere i Hadselhamn tas ikke til følge. 
 
 
[Lagre]  
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43/19 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 95/2018 av 13.12.2018 
Sluttbehandling – reguleringsplanforslag HØ9 Brattåsen 
masseuttak. Klager: Teresa Grøtan og Njord Svendsen 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 30/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 43/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 30/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Janne Antonsen (FrP) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Klagen fra Teresa Grøtan og Njord Svendsen tas ikke til følge. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok Hovedutvalg teknisk sin innstilling med 5 stemmer (Ap, Sp) 
mot 2 stemmer (V, MOS) 
 
Vedtak  
 
Klagen fra Teresa Grøtan og Njord Svendsen tas ikke til følge. 
 
[Lagre]  
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44/19 Budsjettkontroll pr. april 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 44/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Budsjettkontrollen tas til orientering 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak 
 
Budsjettkontrollen tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
45/19 Utbedring av sti til Taen - universell utforming 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

06.05.2019 6/19 

2 Formannskapet 16.05.2019 45/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Formannskapet ber rådmannen gjennomføre tiltak jamfør alternativ 1 snarest mulig 
2. Tiltaket finansieres innenfor kommunens veibudsjett 

 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) la fram forsalg til nytt pkt. 3: Saken fremstilles med 
finansieringsforslag som inkluderer tiltak som hvor Nordland fylkeskommune kan 
være delfinansiør innen sine støtteordninger. Likeledes bruk av spillemidler. 
 
Ved samlet votering av innstillingen fra Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og fremlagt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet ber rådmannen gjennomføre tiltak jamfør alternativ 1 snarest mulig 
2. Tiltaket finansieres innenfor kommunens veibudsjett 
3. Saken fremstilles med finansieringsforslag som inkluderer tiltak som hvor 

Nordland fylkeskommune kan være delfinansiør innen sine støtteordninger. 
Likeledes bruk av spillemidler. 

[Lagre]  
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46/19 Søknad om kjøp av tomt-GB nr.65/1099 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Havnestyret 09.05.2019 7/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 46/19 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 7/19 
 
Møtebehandling 
 
Havnestyret fremmet følgende endringsforslag:  
 

Hadsel havnestyre vedtar følgende uttalelse til formannskapet:  
 
Prosjekt Hotell Richard With vil gi positive samfunnsmessige bidrag til Hadsel 
Kommune. Nye arbeidsplasser, forskjønning av sentrum, nye sentrumsnære 
parkeringsplasser som muliggjør å få på plass ønsket oppgradering av miljøgaten, 
flere spisesteder og bedre overnattingskapasitet for å ta unna forventet og ønskes 
vekst i turistnæringen.  
 
Eiendommen 65/1099 selges til Hotell Richard With (HRW) i henhold til takst. 
Salgssummen inntektsføres havnekassen. Salget forutsetter at Hadsel kommune 
etter at fyllingen er etablert, slik den er presentert av HRW i saksfremlegget av 
rådmannen til møtet 24.04.19, får eiendomsretten til sjøgrunnen i tilknytning til 
fyllingen. Denne tilnærmingen deler Hotell Richard With.  Dette for å ha mulighet til å 
etablere havneanlegg i området. Videre forutsettes det at Hadsel Havn KF får kreve 
inn kaivederlag og anløpsavgifter av de fartøy som blir å anløpe den planlagte kaien 
til HRW, og at Hadsel Havn KF disponerer Sentrumskaien kostnadsfritt som i dag 
inntil byggearbeidene starter og kaien ikke lengre kan brukes av skipsfarten. Dersom 
tiltaket ikke er iverksatt innen to fra omsetningstidspunktet tilbakeføres eiendommen 
til Hadsel kommune.  
 
For å dekke inn differansen mellom eiendommens verdi på kr 6,6 mill. og 
salgssummen foreslår Hadsel havnestyre følgende:  

 Hadsel kommune går i dialog med Hadsel Havn om overtakelse av 
områder Hadsel Havn har gjeld på men ikke inntekter fra.  

 Alternativt kompenseres Hadsel Havn med områdets verdi og fremtidig 
inntektstap et salg vil medføre.  

 
Votering 
 
Ved votering ble endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Hadsel havnestyre vedtar følgende uttalelse til formannskapet:  
 
Prosjekt Hotell Richard With vil gi positive samfunnsmessige bidrag til Hadsel 
Kommune. Nye arbeidsplasser, forskjønning av sentrum, nye sentrumsnære 
parkeringsplasser som muliggjør å få på plass ønsket oppgradering av miljøgaten, 
flere spisesteder og bedre overnattingskapasitet for å ta unna forventet og ønskes 
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vekst i turistnæringen.  
 
Eiendommen 65/1099 selges til Hotell Richard With (HRW) i henhold til takst. 
Salgssummen inntektsføres havnekassen. Salget forutsetter at Hadsel kommune 
etter at fyllingen er etablert, slik den er presentert av HRW i saksfremlegget av 
rådmannen til møtet 24.04.19, får eiendomsretten til sjøgrunnen i tilknytning til 
fyllingen. Denne tilnærmingen deler Hotell Richard With.  Dette for å ha mulighet til å 
etablere havneanlegg i området. Videre forutsettes det at Hadsel Havn KF får kreve 
inn kaivederlag og anløpsavgifter av de fartøy som blir å anløpe den planlagte kaien 
til HRW, og at Hadsel Havn KF disponerer Sentrumskaien kostnadsfritt som i dag 
inntil byggearbeidene starter og kaien ikke lengre kan brukes av skipsfarten. Dersom 
tiltaket ikke er iverksatt innen to fra omsetningstidspunktet tilbakeføres eiendommen 
til Hadsel kommune.  
 
For å dekke inn differansen mellom eiendommens verdi på kr 6,6 mill. og 
salgssummen foreslår Hadsel havnestyre følgende:  

 Hadsel kommune går i dialog med Hadsel Havn om overtakelse av 
områder Hadsel Havn har gjeld på men ikke inntekter fra.  

 Alternativt kompenseres Hadsel Havn med områdets verdi og fremtidig 
inntektstap et salg vil medføre.  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Felles forslag til vedtak ble fremmet: 
 
Dette behandles endelig innen utgangen av året i formannskapet 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Prosjekt Hotell Richard With vil gi positive samfunnsmessige bidrag til Hadsel 
Kommune. Nye arbeidsplasser, forskjønning av sentrum, nye sentrumsnære 
parkeringsplasser som muliggjør å få på plass ønsket oppgradering av miljøgaten, 
flere spisesteder og bedre overnattingskapasitet for å ta unna forventet og ønskes 
vekst i turistnæringen.  
 
Eiendommen 65/1099 selges til Hotell Richard With (HRW) i henhold til takst. 
Salgssummen inntektsføres havnekassen. Salget forutsetter at Hadsel kommune 
etter at fyllingen er etablert, slik den er presentert av HRW i saksfremlegget av 
rådmannen til møtet 24.04.19, får eiendomsretten til sjøgrunnen i tilknytning til 
fyllingen. Denne tilnærmingen deler Hotell Richard With.  Dette for å ha mulighet til å 
etablere havneanlegg i området. Videre forutsettes det at Hadsel Havn KF får kreve 
inn kaivederlag og anløpsavgifter av de fartøy som blir å anløpe den planlagte kaien 
til HRW, og at Hadsel Havn KF disponerer Sentrumskaien kostnadsfritt som i dag 
inntil byggearbeidene starter og kaien ikke lengre kan brukes av skipsfarten. Dersom 
tiltaket ikke er iverksatt innen to fra omsetningstidspunktet tilbakeføres eiendommen 
til Hadsel kommune.  
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For å dekke inn differansen mellom eiendommens verdi på kr 6,6 mill. og 
salgssummen foreslår Hadsel havnestyre følgende:  

 Hadsel kommune går i dialog med Hadsel Havn om overtakelse av 
områder Hadsel Havn har gjeld på men ikke inntekter fra.  

 Alternativt kompenseres Hadsel Havn med områdets verdi og fremtidig 
inntektstap et salg vil medføre.  

 
Dette behandles endeling innen utgangen av året i formannskapet 
 
 
[Lagre]  
 
 
47/19 Bygging av heldøgns bemannede omsorgsboliger Ekren - 
overføring til Hadsel Eiendom KF 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Helse og omsorg 15.05.2019 6/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 47/19 
3 Kommunestyret 23.05.2019 24/19 
4 Arbeidsmiljøutvalget 13.05.2019 9/19 
 
Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 13.05.2019 sak 9/19 
 
Møtebehandling 
 
Tom Harry Hanssen fremmet følgende forslag til ekstra punkt: 
 
AMU ber Hovedutvalg Helse og omsorg se på lokaliseringen av fremtidig døgntilbud 
for demente, inkludert administrasjon for hjemmetjenesten sone Melbu. 
 
Protokolltilførsel fra representant Siv Dagny Aasvik og Ronny Gabrielsen: 
 
Disse medlemmene tar ikke stilling til lokalisering før saken kommer til politisk 
behandling 
 
Votering: 
 
Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling til arbeidsmiljøutvalget 
 
Ved votering over det fremlagte forslaget til ekstra punkt ble forslaget vedtatt med 3 
mot 3 stemmer (leder stemte for). 
 
Vedtak  
 
Arbeidsmiljøutvalget legger til grunn at foreløpig medvirkning av de ansatte og deres 
organisasjoner vil videreføres gjennom prosjektets gjennomføring, og at første 
byggetrinn fremstår som et godt bygg for de ansatte og deres arbeidsmiljø. 
 
AMU ber Hovedutvalg Helse og omsorg se på lokaliseringen av fremtidig døgntilbud 
for demente, inkludert administrasjon for hjemmetjenesten sone Melbu. 
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Møtebehandling 
 
Alternativ 1:  
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) la på vegne av MOS og V fram følgende forslag: 
 
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: 
 
1. Hadsel eiendom KF skal snarest realisere byggetrinn 1, med etablering av 16 
sykehjemsplasser tilpasset demente. 
2. Det forutsettes at anbudsgrunnlag/konkurranse er publisert innen formannskapets 
møte 13.juni, med sikte på kontraktsignering innen 1.september. 
3. Skisse for demenslandsby Ekren videreføres som grunnlag for utvikling av 
kommunens spissede demenstilbud, både bygningsmessig og kompetansemessig, 
lagt til området Ekren. 
4. Det legges til grunn at byggetrinn to iverksettes så snart byggesteinen 1 er 
ferdigstilt med 12 plasser. Byggetrinn tre fremmes i nærmere utredet form i god tid 
før behovet for økt tilgang til sykehjemsplasser inntrer. Dette inkluderer økonomisk 
ramme for hvert bygg, herunder stipulert kostnad for hver funksjon, slik at 
kommunestyret blir i stand til å prioritere de enkelte funksjoner både med hensyn til 
faglig behov, lokalisering og økonomisk konsekvens. Det utarbeides en grundig 
vurdering om hele eller deler av eksisterende bygningsmasse kan gjenbrukes eller 
avhendes, før evt. rivningsvedtak iverksettes. 
5. Kommunestyret legger til grunn at fremtidig døgntilbud for omsorg legges til Ekren. 
Base fRiarhaugen beholdes som omsorgsboliger betjent av hjemmetjenesten, etter 
modell av Thodebo. 
6. Base for hjemmetjenesten lokaliseres fortsatt til Riarhaugen og carport Melbu 
innarbeides i budsjettet for 2020. 
7. Det aksepteres en kostnadsramme på 85 millioner for byggetrinn en, i form av økt 
låneramme til Hadsel eiendom. Dette innarbeides ved budsjettrevisjon. 
Kostnadsramme for byggetrinn 2 innarbeides i budsjettet for 2020. 
8. Detaljert økonomisk konsekvens av tiltaket innarbeides i rådmannens 
styringsdokument for 2020-2023, herunder husleieberegning. 
 
Alternativ 2: 
 
Innstilling Helse- og omsorg 15.0519 
 
Kommunestyret har i sak 19/18 den 26.04.18 vedtatt at det skal bygges 
heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Ekren. Midler for finansiering av byggingen 
er i tråd med dette satt av i økonomiplanen. Under henvisning til notat fra 
medvirkningsdag 23.04.19 (vedlegg 1 til sak), skriv fra lokale tillitsvalgte fra Norsk 
sykepleierforbund og Fagforbundet (tilsendt fra administrasjonen pr epost 13.05.19), 
samt skriv fra tillitsvalgt på vegne av legene i Hadsel (tilsendt fra administrasjonen pr 
epost 13.05.19) besluttes følgende: Sak utsettes og Rådmannen bes utrede 
mulighetsrommet for en alternativ oppføring av boligene på lokalitet Riarhaugen, med 
den forutsetning at oppføring Riarhaugen ikke medfører langvarige forsinkelser sett i 
forhold til oppføring av boliger på Ekren. Utredning bes gjort med utgangspunkt i 
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"Rapport Gbnr. 52/111, Riarhaugen, ved Melbu" av 16.11.2017 (vedlegg 9 til 
Omsorgsplanen). Følgende bes herunder avklart: - Utfylling i sjø i sør – antatte 
kostnader og avklaring mot Kystverket - Arealdisponering –alternative beliggenheter 
og mulighet for å bygge i to etasjer - Utearealer – mulighet for sansehager innenfor 
gjeldende areal - Omregulering – behov og konsekvenser for fremdrift av prosjekt 
Sak bes fremlagt til politisk behandling i utvalg for helse 12.06.2019/formannskap 
13.06.2019/ kommunestyret 20.06.2019. 
 
Alternativ 3: 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Innstilling til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget legger til grunn at foreløpig medvirkning av de ansatte og deres 
organisasjoner vil videreføres gjennom prosjektets gjennomføring, og at første 
byggetrinn fremstår som et godt bygg for de ansatte og deres arbeidsmiljø.  
 
Innstilling til Hovedutvalg Helse og omsorg 
Hovedutvalg for oppvekst innstiller til formannskapet å innstille følgende til 
kommunestyret: 

1. Hadsel eiendom KF skal snarest realisere byggetrinn 1, med etablering av 16 
heldøgns omsorgsleiligheter tilpasset demente.  

2. Det forutsettes at anbudsgrunnlag/konkurranse er publisert innen formannskapets 
møte 13.juni, med sikte på kontraktssignering innen 1.september. 

3. Skisse for demenslandsby Ekren videreføres som grunnlag for utvikling av 
kommunens spissede demenstilbud, både bygningsmessig og kompetansemessig, 
lagt til området Ekren.  

4. Det legges til grunn at byggetrinn to og tre fremmes i nærmere utredet form i god tid 
før behovet for økt tilgang til heldøgns omsorgsboliger inntrer. Dette inkluderer 
økonomisk ramme for hvert bygg, herunder stipulert kostnad for hver funksjon, slik at 
kommunestyret blir i stand til å prioritere de enkelte funksjoner både med hensyn til 
faglig behov, lokalisering og økonomisk konsekvens. Rivning av dagens 
bygningsmasse forutsettes gjennomført før åpning av nye boliger.  

5. Kommunestyret legger videre til grunn at fremtidig døgntilbud for omsorg inkludert 
administrasjon i hjemmetjenesten for sone Melbu legges til Ekren. Riarhaugen 
beholdes som omsorgsboliger betjent av hjemmetjenesten, etter modell av Thodebo. 
Overføring av administrasjon og heldøgnstilbud til Ekren gjennomføres likevel ikke før 
utredning i medhold av punkt 3 og 4 er politisk behandlet.  

6. Carport Melbu avventes til endelig beslutning om samlokalisering av tjenestetilbudet 
er politisk avklart.  

7. Det aksepteres en kostnadsramme på 85 millioner for byggetrinn en, i form av økt 
låneramme til Hadsel eiendom. Dette innarbeides ved budsjettrevisjon. 

8. Detaljert økonomisk konsekvens av tiltaket innarbeides i rådmannens 
styringsdokument for 2020-2023, herunder husleieberegning.  

 
 
Votering 
 
Ved votering fikk forlaget fra MOS og V 2 stemmer (MOS, V) mot 5 stemmer (Ap, Sp) 
 
Forslaget fra Helse- og omsorg 0 stemmer og falt 
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Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer (Ap, Sp) mot 2 stemmer (MOS, V) 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Hadsel eiendom KF skal snarest realisere byggetrinn 1, med etablering av 16 
heldøgns omsorgsleiligheter tilpasset demente.  

2. Det forutsettes at anbudsgrunnlag/konkurranse er publisert innen formannskapets 
møte 13.juni, med sikte på kontraktssignering innen 1.september. 

3. Skisse for demenslandsby Ekren videreføres som grunnlag for utvikling av 
kommunens spissede demenstilbud, både bygningsmessig og kompetansemessig, 
lagt til området Ekren.  

4. Det legges til grunn at byggetrinn to og tre fremmes i nærmere utredet form i god tid 
før behovet for økt tilgang til heldøgns omsorgsboliger inntrer. Dette inkluderer 
økonomisk ramme for hvert bygg, herunder stipulert kostnad for hver funksjon, slik at 
kommunestyret blir i stand til å prioritere de enkelte funksjoner både med hensyn til 
faglig behov, lokalisering og økonomisk konsekvens. Rivning av dagens 
bygningsmasse forutsettes gjennomført før åpning av nye boliger.  

5. Kommunestyret legger videre til grunn at fremtidig døgntilbud for omsorg inkludert 
administrasjon i hjemmetjenesten for sone Melbu legges til Ekren. Riarhaugen 
beholdes som omsorgsboliger betjent av hjemmetjenesten, etter modell av Thodebo. 
Overføring av administrasjon og heldøgnstilbud til Ekren gjennomføres likevel ikke før 
utredning i medhold av punkt 3 og 4 er politisk behandlet.  

6. Carport Melbu avventes til endelig beslutning om samlokalisering av tjenestetilbudet 
er politisk avklart.  

7. Det aksepteres en kostnadsramme på 85 millioner for byggetrinn en, i form av økt 
låneramme til Hadsel eiendom. Dette innarbeides ved budsjettrevisjon. 

8. Detaljert økonomisk konsekvens av tiltaket innarbeides i rådmannens 
styringsdokument for 2020-2023, herunder husleieberegning.  

 
[Lagre]  
 
 
 
48/19 Godkjenning av utbyggingsavtale, Verkstedbakken 36 på 
Stokmarknes 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 31/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 48/19 
3 Kommunestyret 23.05.2019 16/19 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 31/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Trude Lind (Sp) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
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Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til utbyggingsavtale for Verkstedbakken 
36.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra Hovedutvalg teknisk 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyre å vedta: 
 
Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til utbyggingsavtale for Verkstedbakken 
36.  
 
[Lagre]  
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49/19 Søknad om dispensasjon/ innspill til oppdatering av arealplan 
i Hadsel kommune. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 34/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 49/19 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 34/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Uavhengig) 
 
Hovedutvalg teknisk fremmet følgende forslag om punk 3: 
 

1. Kommunen starter opp arbeidet med reguleringsplan for friluftsområdet, slik som 
forutsatt i arealplanen  

 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling med foreslått punkt 3 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 

1. Søknaden fra Liv Marit Edvardsen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppføring av 1-2 hytter i LNFR område m/ hensynssone fremtidig regulering til 
friluftsformål tas ikke til følge. Begrunnelsen er at tiltaket i vesentlig grad vil 
tilsidesette hensynene bak bestemmelsen i arealplanen det dispenseres fra, samt 
hensynene i lovens formåls-bestemmelse. Etter en samlet- og overordnet vurdering 
kan kommunen heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  

2. Søknaden tas likevel med som innspill til kommende revisjon av kommuneplanens 
arealdel som påstartes høsten 2019 der en tar stilling til saken. 

3. Kommunen starter opp arbeidet med reguleringsplan for friluftsområdet, slik som 
forutsatt i arealplanen  

 
Møtebehandling/votering  
 
Repr. Kurt Jensen (Sp) fremmet forslag om at pkt. 2. utgår. 
 
Ved votering vedtok formannskapet enstemmig at pkt. 2 i Hovedutvalg teknisk sin 
innstilling utgår. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen i pkt. 1 og 3. 
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Vedtak  
 

1. Søknaden fra Liv Marit Edvardsen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppføring av 1-2 hytter i LNFR område m/ hensynssone fremtidig regulering til 
friluftsformål tas ikke til følge. Begrunnelsen er at tiltaket i vesentlig grad vil 
tilsidesette hensynene bak bestemmelsen i arealplanen det dispenseres fra, samt 
hensynene i lovens formåls-bestemmelse. Etter en samlet- og overordnet vurdering 
kan kommunen heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  

2. Kommunen starter opp arbeidet med reguleringsplan for friluftsområdet, slik som 
forutsatt i arealplanen  
 

 
[Lagre]  
 
 
 
50/19 Stadfesting av planprogram, fremtidig folkehelseplan 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 36/19 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 15.05.2019 5/19 
3 Hovedutvalg Oppvekst 15.05.2019 3/19 
4 Formannskapet 16.05.2019 50/19 
 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 15.05.2019 sak 3/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet stadfester vedlagte planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet stadfester vedlagte planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
 
[Lagre]  
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51/19 GBnr 64/1 Klage på vesentlig terrenginngrep bruddet NOF 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 51/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen tilrår formannskapet til å vedta følgende:   

 
Formannskapet mener at planering for næringsareal i «bruddet» på 

Børøya ikke vil redusere artsmangfoldet eller viktige fugleforekomster i 

vesentlig grad.  Formannskapet avviser klagen, samt kravet om 
oppsettende virkning. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 28. 

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet mener at planering for næringsareal i «bruddet» på 

Børøya ikke vil redusere artsmangfoldet eller viktige fugleforekomster i 
vesentlig grad.  Formannskapet avviser klagen, samt kravet om 

oppsettende virkning. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 28. 
Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
[Lagre]  
 
 
52/19 Stadfesting av planprogram, fremtidig strategisk næringsplan 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 52/19 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen tilrår følgende vedtak: 
 
Formannskapet stadfester vedlagte planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet stadfester vedlagte planprogram. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven § 4.1 andre avsnitt siste punktum. 
[Lagre]  



 

 20  

 
 
53/19 Saksfremlegg "Skiltplan" 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 40/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 53/19 
3 Kommunestyret 23.05.2019 20/19 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 40/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Janne Antonsen (FrP) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskap og kommunestyre å vedta: 
 

1. Kommunen vedtar vedlagte forslag til skiltplan  
2. Skiltplanen sendes til godkjenning hos Statens vegvesen 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) la fram forslag om følgende tilføres i pkt. 16: 
- Vei til Norsk Fiskeindustrimuseum 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling og forslaget fra 
MOS. 
 
Vedtak  
 

1. Kommunen vedtar vedlagte forslag til skiltplan  
2. Skiltplanen sendes til godkjenning hos Statens vegvesen 

 
[Lagre]  
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54/19 Søknad om erverv av kommunal tomt til bebyggelse på GBnr 
76/72 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 54/19 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen vil tilrå følgende vedtak: 
 

1. Kommunen er i utgangspunktet positiv til nye boligetableringer. Dog er omsøkt 
eiendom GBnr. 76/72 regulert til friområde, og den kan ikke uten videre selges- og 
utnyttes til boligformål uten en ny planprosess. Med bakgrunn i dette tas ikke 
søknaden til følge.  

2. Kommunen vil tilrå søkerne å vurdere andre boligtomter i området som er tilgjengelig 
for salg. 

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstillig 
 
Vedtak  
 
 

1. Kommunen er i utgangspunktet positiv til nye boligetableringer. Dog er omsøkt 
eiendom GBnr. 76/72 regulert til friområde, og den kan ikke uten videre 
selges- og utnyttes til boligformål uten en ny planprosess. Med bakgrunn i 
dette tas ikke søknaden til følge.  

2. Kommunen vil tilrå søkerne å vurdere andre boligtomter i området som er 
tilgjengelig for salg. 

[Lagre]  
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55/19 Søknad om erverv av kommunal tomt på del av GBnr. 64/1 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 55/19 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen vil tilrå følgende vedtak: 
 

3. Kommunen er i utgangspunktet positiv til nye boligetableringer. Dog er omsøkt del av 
eiendom GBnr. 64/1 slik plasseringen er angitt i strid med høyderestriksjonsplan for 
Stokmarknes lufthavn/ kommuneplanens arealdel, samt kommunens interesser i å 
etablere friområde i angjeldende areal i forbindelse med reguleringsarbeidet for 
Hadsel handelspark. Med bakgrunn i dette tas ikke søknaden til følge.  

4. Kommunen vil tilrå søkerne å vurdere andre boligtomter som er tilgjengelig for salg, 
og evt. opprette en dialog med kommunen. 

 
 
Møtebehandling/ votering 
 
Følgende felles forslag ble fremmet: 
 
Saken utsettes i påvente av reguleringsplan legges frem 
 
Vedtak  
 
Saken utsatt 
 
[Lagre]  
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56/19 GBnr. 65/1086 - løsning i tomtesak 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.05.2019 56/19 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Glenn Lind tildeles andel av GBnr. 65/1086 som angitt av kapittel Rådmannens 
vurdering, som erstatning for feilføring av matrikkel vedrørende GBnr. 65/721. 

2. Formannskapet forutsetter at avtalen godtas som endelig oppgjør og at saken ansees 
som avsluttet fra begge parter gjennom transaksjon jf punkt 1 i vedtaket.  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Glenn Lind tildeles andel av GBnr. 65/1086 som angitt av kapittel 
Rådmannens vurdering, som erstatning for feilføring av matrikkel vedrørende 
GBnr. 65/721. 

2. Formannskapet forutsetter at avtalen godtas som endelig oppgjør og at saken 
ansees som avsluttet fra begge parter gjennom transaksjon jf punkt 1 i 
vedtaket.  

 
[Lagre]  
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57/19 Kommunedelplaner -vei, venn og avløp 2019 - 2029 -
fastsettelse av planprogram 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 14.05.2019 45/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 57/19 
 
 
Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 14.05.2019 sak 45/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Saken ble fremlagt av representant Janne Antonsen (FrP) 
 
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet å vedta: 
 
Planprogram Kommunedelplaner -vei, vann og avløp 2019 - 2029 vedtas slik det 
framgår av vedlegget. Hjemmel for vedtaket er plan - og bygningsloven § 4 - 1 andre 
ledd siste punktum. 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg teknisk sin innstilling 
  
Vedtak  
 
Planprogram Kommunedelplaner -vei, vann og avløp 2019 - 2029 vedtas slik det 
framgår av vedlegget. Hjemmel for vedtaket er plan - og bygningsloven § 4 - 1 andre 
ledd siste punktum. 
 
[Lagre]  
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58/19 Uttalelse fra Hadsel kommune - Sandnes Montessoriskole - 
søknad etter friskoleloven 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Oppvekst 15.05.2019 4/19 
2 Formannskapet 16.05.2019 58/19 
3 Kommunestyret 23.05.2019 19/19 
 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 15.05.2019 sak 4/19 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig rådmannens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune har gjennom vedtak av kommunedelplan, -skolebruksplan, vedtatt 
å opprettholde Sandnes skole som en 1-7 skole. På denne bakgrunn kan ikke 
kommunestyret tilrå å innvilge søknad om opprettelse av en Montessoriskole i 
samme skolekrets på Sandnes for de samme årskullene. 
 
Kommunestyret mener at planene om en etablering i – eller i umiddelbar nærhet av- 
dagens grunnskole er problematisk. Utleie eller sambruk av lokaler / uteareal gir 
pedagogiske og forvaltningsmessige utfordringer som ikke tilrådes. 
 
Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne 
skolen. Det vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og 
dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret vil peke på at en 
tillatelse til å etablere Sandnes Montessoriskole for 1-7 trinn vil kunne få som 
konsekvens at kommunen på sikt blir tvunget til å revurdere dagens skolestruktur. 
Dette med fare for negative endringer i innbyggernes kommunale tilbud til tross for 
en svært grundig prosess med kommunedelplanprosess av dagens plan.  
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune har gjennom vedtak av kommunedelplan, -skolebruksplan, vedtatt 
å opprettholde Sandnes skole som en 1-7 skole. På denne bakgrunn kan ikke 
kommunestyret tilrå å innvilge søknad om opprettelse av en Montessoriskole i 
samme skolekrets på Sandnes for de samme årskullene. 
 
Kommunestyret mener at planene om en etablering i – eller i umiddelbar nærhet av- 
dagens grunnskole er problematisk. Utleie eller sambruk av lokaler / uteareal gir 
pedagogiske og forvaltningsmessige utfordringer som ikke tilrådes. 
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Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne 
skolen. Det vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og 
dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret vil peke på at en 
tillatelse til å etablere Sandnes Montessoriskole for 1-7 trinn vil kunne få som 
konsekvens at kommunen på sikt blir tvunget til å revurdere dagens skolestruktur. 
Dette med fare for negative endringer i innbyggernes kommunale tilbud til tross for 
en svært grundig prosess med kommunedelplanprosess av dagens plan.  
 
[Lagre]  
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