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11/20 Møteinnkalling Formannskapet 11.06.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 11/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
 
 
[Lagre]  
 
 
11/20 Komplett innkalling: Formannskapet (11.06.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 11/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ordfører ba om å få behandlet følgende tilleggssak som sak 90/20 
 

- Hadsel kommune ber staten snarest å kjøpe ruter fra Stokmarknes lufthavn, Skagen 
for å ivareta pasienter og befolkning. Behandles som tilleggssak 90/20 

 
- Veipakke Vesterålen – forslag til vedtak i Vesterålen Regionråd 

 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med de endringer som framkom 
 
 
[Lagre]  
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7/20 Protokoll Formannskapet 30.04.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 7/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 30.04.2020 
 
[Lagre]  
 
 
8/20 Protokoll Formannskapet 06.05.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 8/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 06.05.2020 
 
[Lagre]  
 
 
9/20 Protokoll Formannskapet 28.05.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 9/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra 28.05.2020 
 
[Lagre]  
 
 
 
71/20 Årsrapport og årsregnskap 2019 Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 09.06.2020 73/20 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 10.06.2020 11/20 
3 Hovedutvalg Oppvekst 10.06.2020 8/20 
4 Formannskapet 11.06.2020 71/20 
5 Kommunestyret 19.06.2020  
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 8/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
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Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2019. 
2. Kommunestyret vedtar at det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Hadsel 

kommunes årsregnskap for 2019 med et regnskapsmessig mindreforbruk i 
driftsregnskapet på kr 2.885.005,62 og et investeringsregnskap i balanse. 

3. Kommunestyret vedtar at regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til 
disposisjonsfond. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 

1. Kommunestyret godkjenner årsrapport for 2019. 
2. Kommunestyret vedtar at det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Hadsel 

kommunes årsregnskap for 2019 med et regnskapsmessig mindreforbruk i 
driftsregnskapet på kr 2.885.005,62 og et investeringsregnskap i balanse. 

3. Kommunestyret vedtar at regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til 
disposisjonsfond. 

 
[Lagre]  
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72/20 Økonomirapport pr. 1. tertial 2020 - budsjettrevidering 1/2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 09.06.2020 74/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 10.06.2020 5/20 
3 Hovedutvalg Helse og omsorg 10.06.2020 10/20 
4 Formannskapet 11.06.2020 72/20 
5 Kommunestyret 19.06.2020  
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 10/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Beskrivelse av budsjettsituasjonen pr 1. tertial 2020 tas til orientering og 
kommunestyret vedtar følgende endringer i vedtatte rammer: 
 

1. Driftsbudsjettet: 

 
 

2. Investeringsbudsjettet: 

Regulering av driftsbudsjettet 2020

Beskrivelse Endring

Inntekts- og formuesskatt 7 029 000,00      

Rammetilskudd 7 951 000,00-      

Skjønnstilskudd Koronautgifter 545 000,00-         

Eiendomsskatt 2 400 000,00      

Lønnsavsetning 3 000 000,00-      

Arbeidsgiveravgift 3 200 000,00-      

Tilskudd fastleger 456 000,00         

Utsatt skatteoppkrever 734 000,00         

Tilskudd Rabalderbygg 1 250 000,00      

Merforbruk 2018 Hurtigrutens Hus Hadsel KF 2 333 000,00      

Tilsetting miljørådgiver 200 000,00         

Mindreinntekt barnehage og SFO 1 417 000,00      

Ramme sektor oppvekst 3 790 000,00      

Ramme sektor helse og omsorg 6 400 000,00      

Ramme teknisk sektor 2 000 000,00      

Redusert utbytte 2 500 000,00      

Redusert avsetning til investeringsregnskapet 10 000 000,00-    

Redusert avsetning til disposisjonsfond 4 563 000,00-      

Bruk av disposisjonsfond 1 250 000,00-      

SUM -                        
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3. Til finansiering av nybygg/anskaffelser i investeringsregnskapet økes lånerammen 
med 10,0 millioner kroner. Låneopptaket avdras i henhold til kommunens beregning 
av minimumsavdrag. Total låneramme, eksklusiv startlån, blir etter dette 153,935 
millioner kroner. 

4. Til finansiering av fremskyndende tiltak, jfr ks-sak 26/20, økes lånerammen til 
selvfinansierende VA-investeringer med 10 millioner kroner og ytterligere 10 millioner 
til ordinære investeringer. Formannskapet gis myndighet til å vedta enkeltprosjekter 
innenfor rammen. Låneopptaket avdras i henhold til kommunens beregning av 
minimumsavdrag. Total låneramme, eksklusiv startlån, blir etter dette 173,935 
millioner kroner. 

5. Lånerammen for startlån utvides og det opptas ytterligere lån til startlån i Husbanken 
med 10,0 millioner kroner. Total låneramme for startlån i 2020 blir etter dette 20,0 
millioner kroner.  

6. Kommunestyret stiller seg bak de skisserte tiltak med sikte på budsjettbalanse ved 
årsavslutning.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Helse- og omsorg sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Beskrivelse av budsjettsituasjonen pr 1. tertial 2020 tas til orientering og 
kommunestyret vedtar følgende endringer i vedtatte rammer: 
 

1. Driftsbudsjettet: 

Regulering av investeringsbudsjettet 2020

Prosjekt Beskrivelse B2020 Endring RB2020

04040 Innkjøp av elbiler 850 000,00         700 000,00       1 550 000,00      

04818 Nytt helsehus 12 000 000,00    3 300 000,00    15 300 000,00    

AB2 Hadsel handelspark -                        60 000 000,00 60 000 000,00    

05810 Vernebygg MS Finnmarken -                        -                      -                        

07144 Oppgradering formålsbygg 10 000 000,00    4 100 000,00-    5 900 000,00      

 02002 Rehabilitering Stokmarknes skole -                        1 000 000,00    1 000 000,00      

02811 Rehabilitering Sandnes skole -                        1 600 000,00    1 600 000,00      

04814 Oppgradering Riarhaugen omsorgssenter -                        500 000,00       500 000,00         

04815 Oppgradering Innlandet omsorgssenter -                        200 000,00       200 000,00         

04816 Oppgradering Stokmarknes sykehjem -                        800 000,00       800 000,00         

04820 Rivning Ekren -                        5 000 000,00    5 000 000,00      

Fremskyndende tiltak (ks-26/20) -                        20 000 000,00 20 000 000,00    

09191 Startlån 10 000 000,00    10 000 000,00 20 000 000,00    

Salgsinntekter -                        25 000 000,00- 25 000 000,00-    

Momskompensajson 28 041 737,00-    12 000 000,00- 40 041 737,00-    

Redusert overføring fra driftsregnskapet 10 000 000,00-    10 000 000,00 -                        

Økt låneopptak  investeringer 143 935 259,00- 30 000 000,00- 173 935 259,00- 

Låneopptak startlån 10 000 000,00-    10 000 000,00- 20 000 000,00-    

Ubrukte lånemidler -                        17 900 000,00- 17 900 000,00-    

Omdisponering VVA 24 100 000,00    14 100 000,00- 10 000 000,00    

SUM 135 026 996,00- -                      135 026 996,00- 
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2. Investeringsbudsjettet: 
 

 
 

Regulering av driftsbudsjettet 2020

Beskrivelse Endring

Inntekts- og formuesskatt 7 029 000,00      

Rammetilskudd 7 951 000,00-      

Skjønnstilskudd Koronautgifter 545 000,00-         

Eiendomsskatt 2 400 000,00      

Lønnsavsetning 3 000 000,00-      

Arbeidsgiveravgift 3 200 000,00-      

Tilskudd fastleger 456 000,00         

Utsatt skatteoppkrever 734 000,00         

Tilskudd Rabalderbygg 1 250 000,00      

Merforbruk 2018 Hurtigrutens Hus Hadsel KF 2 333 000,00      

Tilsetting miljørådgiver 200 000,00         

Mindreinntekt barnehage og SFO 1 417 000,00      

Ramme sektor oppvekst 3 790 000,00      

Ramme sektor helse og omsorg 6 400 000,00      

Ramme teknisk sektor 2 000 000,00      

Redusert utbytte 2 500 000,00      

Redusert avsetning til investeringsregnskapet 10 000 000,00-    

Redusert avsetning til disposisjonsfond 4 563 000,00-      

Bruk av disposisjonsfond 1 250 000,00-      

SUM -                        

Regulering av investeringsbudsjettet 2020

Prosjekt Beskrivelse B2020 Endring RB2020

04040 Innkjøp av elbiler 850 000,00         700 000,00       1 550 000,00      

04818 Nytt helsehus 12 000 000,00    3 300 000,00    15 300 000,00    

AB2 Hadsel handelspark -                        60 000 000,00 60 000 000,00    

05810 Vernebygg MS Finnmarken -                        -                      -                        

07144 Oppgradering formålsbygg 10 000 000,00    4 100 000,00-    5 900 000,00      

 02002 Rehabilitering Stokmarknes skole -                        1 000 000,00    1 000 000,00      

02811 Rehabilitering Sandnes skole -                        1 600 000,00    1 600 000,00      

04814 Oppgradering Riarhaugen omsorgssenter -                        500 000,00       500 000,00         

04815 Oppgradering Innlandet omsorgssenter -                        200 000,00       200 000,00         

04816 Oppgradering Stokmarknes sykehjem -                        800 000,00       800 000,00         

04820 Rivning Ekren -                        5 000 000,00    5 000 000,00      

Fremskyndende tiltak (ks-26/20) -                        20 000 000,00 20 000 000,00    

09191 Startlån 10 000 000,00    10 000 000,00 20 000 000,00    

Salgsinntekter -                        25 000 000,00- 25 000 000,00-    

Momskompensajson 28 041 737,00-    12 000 000,00- 40 041 737,00-    

Redusert overføring fra driftsregnskapet 10 000 000,00-    10 000 000,00 -                        

Økt låneopptak  investeringer 143 935 259,00- 30 000 000,00- 173 935 259,00- 

Låneopptak startlån 10 000 000,00-    10 000 000,00- 20 000 000,00-    

Ubrukte lånemidler -                        17 900 000,00- 17 900 000,00-    

Omdisponering VVA 24 100 000,00    14 100 000,00- 10 000 000,00    

SUM 135 026 996,00- -                      135 026 996,00- 
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3. Til finansiering av nybygg/anskaffelser i investeringsregnskapet økes lånerammen 
med 10,0 millioner kroner. Låneopptaket avdras i henhold til kommunens beregning 
av minimumsavdrag. Total låneramme, eksklusiv startlån, blir etter dette 153,935 
millioner kroner. 

4. Til finansiering av fremskyndende tiltak, jfr ks-sak 26/20, økes lånerammen til 
selvfinansierende VA-investeringer med 10 millioner kroner og ytterligere 10 millioner 
til ordinære investeringer. Formannskapet gis myndighet til å vedta enkeltprosjekter 
innenfor rammen. Låneopptaket avdras i henhold til kommunens beregning av 
minimumsavdrag. Total låneramme, eksklusiv startlån, blir etter dette 173,935 
millioner kroner. 

5. Lånerammen for startlån utvides og det opptas ytterligere lån til startlån i Husbanken 
med 10,0 millioner kroner. Total låneramme for startlån i 2020 blir etter dette 20,0 
millioner kroner.  

6. Kommunestyret stiller seg bak de skisserte tiltak med sikte på budsjettbalanse ved 
årsavslutning.  

 
 
 
[Lagre]  
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73/20 Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM35 Del av 
Stokmarknes 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 02.06.2020 71/20 
2 Hovedutvalg Oppvekst 10.06.2020 3/20 
3 Formannskapet 11.06.2020 73/20 
4 Kommunestyret 19.06.2020  
 
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 3/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM35 Del av Stokmarknes 
med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskap innstiller til kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM35 Del av Stokmarknes 
med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12  
 
 
 
[Lagre]  
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74/20 Høring, områdereguleringsplan BØ38 Stokmarknes miljøhavn 
Nordøst av Børøya. GBnr. 64/1, 103/3 samt umatrikulert sjøgrunn 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 74/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til områdereguleringsplan BØ38 
Stokmarknes miljøhavn og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 uker 
i medhold av plan- og bygningsloven §12-10. 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Det etableres jordvoll i utbyggingsområdet, samt gang- og sykkelsti langs nordsiden 
av fylkesveien (FV82) fra kryss til brufot. Dette for på sikt å kunne få gang- og 
sykkelsti mot Sandnes området, samt gjøre Sandøya tilgjengelig. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til områdereguleringsplan BØ38 
Stokmarknes miljøhavn og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 uker 
i medhold av plan- og bygningsloven §12-10. 
 
Det etableres jordvoll i utbyggingsområdet, samt gang- og sykkelsti langs nordsiden 
av fylkesveien (FV82) fra kryss til brufot.  Dette for på sikt å kunne få gang- og 
sykkelsti mot Sandnes området, samt gjøre Sandøya tilgjengelig. 
 
 
[Lagre]  
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75/20 Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune 
2020-2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 02.06.2020 70/20 
2 Hovedutvalg Helse og omsorg 10.06.2020 7/20 
3 Hovedutvalg Oppvekst 10.06.2020 4/20 
4 Formannskapet 11.06.2020 75/20 
5 Kommunestyret 19.06.2020  
 
Hovedutvalg Oppvekst har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 4/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Hovedutvalg oppvekst vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hovedutvalg oppvekst innstiller til formannskap og kommunestyret å vedta: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 med 
endringer som anført. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 10-1 første 
avsnitt første punktum.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig Hovedutvalg Oppvekst sin innstilling 
 
Vedtak  
 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 med 
endringer som anført. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 10-1 første 
avsnitt første punktum.  
 
[Lagre]  
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76/20 Høring, detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i 
Stokmarknes. GBnr. 65/614, 1112 og 105/1 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 76/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan SM68 
Nordnes vest i Stokmarknes og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 
uker i medhold av plan- og bygningsloven §12-10. 
 
Møtebehandling 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende alternativt forslag til kommunedirektørens 
innstilling: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til vedlagte forslag til 
detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i Stokmarknes med forslag til endringer fra 
Nordland fylkeskommune,  og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 
uker i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forlaget.  
 
Kommunedirektørens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte forslag til detaljreguleringsplan SM68 
Nordnes vest i Stokmarknes med forslag til endringer fra Nordland fylkeskommune, 
og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 uker i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-10. 
 
[Lagre]  
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77/20 Søknad om tilskudd - Keramikkurs i Keramikkafe, Hadsel-
suvenirer og lokal håndverk 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 77/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Storavika Henriksen med kroner 
50.000,- fra kommunens næringsfond for utvidelse av dagens drift av keramikkafé. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Storavika Henriksen med kroner 
50.000,- fra kommunens næringsfond for utvidelse av dagens drift av keramikkafé. 
 
[Lagre]  
 
 
78/20 Søknad om tilskudd til stolpejakten i Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 78/20 
   
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller formannskapet til å vedta følgende:  
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Stokmarknes Orienteringslag med 
kr. 60.700,- til prosjektet Stolpejakten i Hadsel. Støtte fordeles over tre år, med kr 40 
250,- for 2020 og kr 10 250 for hvert av årene 2021 og 2022. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Stokmarknes Orienteringslag med 
kr. 60.700,- til prosjektet Stolpejakten i Hadsel. Støtte fordeles over tre år, med kr 40 
250,- for 2020 og kr 10 250 for hvert av årene 2021 og 2022. 
 
[Lagre]  
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79/20 Stokmarknes Miljøhavn - Finansiering og organisering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 79/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Hadsel Havn KF gis ansvar for gjennomføring av prosjektet Stokmarknes Miljøhavn.  
2. Kommunestyret ber om at arealet benevnt som «område A» fylles ut innenfor 

rammene av de næringsprosjektene kommunen allerede har bevilget midler til.  
3. Kommunedirektøren bes utrede interessen for et offentlig-privat samarbeid omkring 

realiseringen av arealet benevnt som «område B», der Hadsel kommune bør sikres 
minimum 33% eierandel. Det fremmes ny sak i løpet av høsten om et slikt samarbeid, 
samt finansiering.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok kommunedirektørens innstilling med 6 stemmer (Ap, Sp, H, V 
mot 1 stemme (Rødt). 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel Havn KF gis ansvar for gjennomføring av prosjektet Stokmarknes Miljøhavn.  
2. Kommunestyret ber om at arealet benevnt som «område A» fylles ut innenfor 

rammene av de næringsprosjektene kommunen allerede har bevilget midler til.  
3. Kommunedirektøren bes utrede interessen for et offentlig-privat samarbeid omkring 

realiseringen av arealet benevnt som «område B», der Hadsel kommune bør sikres 
minimum 33% eierandel. Det fremmes ny sak i løpet av høsten om et slikt samarbeid, 
samt finansiering.  

 
 
[Lagre]  
 
  



 

 16  

 
80/20 Søknad om kjøp av parsell, del av GBnr 76/132 i 
Sandnesåsen.  Søkere: Jon-Ingar Ødegård Kjelbergvik og Malin 
Ødegård Kjelbergvik 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 80/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet vedtar å selge omsøkt parsell til kr. 23 846,- inkl. kommunale 
gebyrer. Hjemmel for vedtaket er «Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale 
tomter i Hadsel, vedtatt av kommunestyret 27/9-2018» jf. nr. 1 bokstav c. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet vedtar å selge omsøkt parsell til kr. 23 846,- inkl. kommunale 
gebyrer. Hjemmel for vedtaket er «Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale 
tomter i Hadsel, vedtatt av kommunestyret 27/9-2018» jf. nr. 1 bokstav c. 
 
[Lagre]  
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81/20 Endelig tilbud - kjøp av Gulstadøya 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 28.05.2020 68/20 
2 Formannskapet 11.06.2020 81/20 
3 Kommunestyret 19.06.2020  
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.05.2020 sak 68/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
  
Saken utsettes til neste møte. Bakgrunn for utsettelse er at juridisk vurdering ikke 
foreligger. 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes til neste møte. Bakgrunn for utsettelse er at juridisk vurdering ikke 
foreligger. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta: 

 
1. Tilbud om kjøp av 75% andel av eiendommen GBnr. 53/266 godkjennes 
2. Kjøpet finansieres gjennom økt låneopptak og inntas ved 2. saldering av årsbudsjett 

2020 
3. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale i tråd med premissene i tilbudet. 
4. Det settes følgende vilkår for gjennomføring av kjøpet, som skal avklares gjennom 

nytt politisk vedtak innen tilbudsgivers frist 01.oktober 2020 
a. Dersom kulturminneundersøkelsen fører til båndleggelse av areal utover 5 % 

av eiendommen skal dette gjenspeiles i forholdsmessig prisavslag, eks 10 % 
båndleggelse gir 5 % prisavslag 

b. Det settes som vilkår at forurensing på øya ikke utgjør en kostnad for kjøper, 
slik at kjøper har rett til forholdsmessig prisavslag eller hevelse av kjøpet i det 
tilfelle deponi eller andre forurensinger fører til merkostnader for kjøper ut over 
0,5 mill ved grunnarbeid/bortkjøring av forurensede masser. Det aksepteres 
imidlertid at mindre deler av øya kan ha begrenset bruksformål, ut over 
parkering, friområder og lignende.   

5. I det tilfelle det ikke oppnås enighet om kjøp av utestående andel, 25% av eierskapet, 
iverksetter kommunedirektøren prosess for å sikre kommunalt eierskap også til 
denne.  

6. Det fremlegges egen sak med vurdering om kjøp også av eiendommen 53/267 
 

 
[Lagre]  
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82/20 Behov for sykehjemsplasser 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Helse og omsorg 10.06.2020 12/20 
2 Formannskapet 11.06.2020 82/20 
3 Kommunestyret 19.06.2020  
 
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 12/20 
 
Møtebehandling/votering 
4 repr. til stede under behandling av saken. 
 
Repr. Jan Steffensen (MOS) fremmet følgende alternativt forslag til 
kommunedirektørens innstilling: 
 
Nytt pkt. 2: 
Økt kapasitet i form av 8 nye korttidsplasser utredes og kostnadsberegnes, basert på 
fremtidsrettede løsninger og behovet innenfor de enkelte pasientkategorier. 
Utredning gjennomføres i løpet av 2021. 
 
Repr. Margareth Bentzen (AP) fremmet på vegne av Ap og Sp følgende endring i pkt. 
2 til kommunedirektørens innstilling i siste setning: 
 
Utredningen ferdigstilles i løpet av 2021 og eventuelle tiltak som foreslås i 
utredningen legges inn i styringsdokumentet 2022 - 2025 
 
Ved punktvis votering ble punkt 1 i kommunedirektørens innstilling enstemmig 
vedtatt. 
 
Pkt. 2 kommunedirektørens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 
Ved alternativ votering mellom forslag fra MOS og forslaget fra Ap, Sp ble forslaget 
fra Ap, Sp vedtatt med 3 stemmer (Ap, Sp) og leders dobbeltstemme, mot 2 stemmer 
for forlaget fra MOS, (MOS; MDG).   
 
Vedtak  
 

1. Kommunestyret legger sykehjemsutredningen og kommunens omsorgsplan til 
grunn for dimensjonering av fremtidig kapasitet i omsorgstjenestene.  

 
2. Utredningen ferdigstilles i løpet av 2021 og eventuelle tiltak som foreslås i 

utredningen legges inn i styringsdokumentet 2022 - 2025 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Siste setning i pkt. 2 fjernes 
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Nytt pkt 3:   
 
Økonomiske konsekvenser som synliggjøres i utredningen legges inn i 
styringsdokumentet 2022 - 2025 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling med endring i pkt. 
2 og tilleggspunkt 3. 
 
Vedtak  
 

1. Kommunestyret legger sykehjemsutredningen og kommunens 
omsorgsplan til grunn for dimensjonering av fremtidig kapasitet i 
omsorgstjenestene. 

2. Økt kapasitet i form av 8 korttidsplasser ved Stokmarknes sykehjem 
utredes og kostnadsberegnes 

3. Økonomiske konsekvenser som synliggjøres i utredningen legges inn i 
styringsdokumentet 2022 – 2025 

4.  
[Lagre]  
 
 
83/20 Status ballbinger i Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 83/20 
 
Kommunedirektørens innstilling. 
 

1. Kommunedirektøren bes utrede hver enkelt ballbinges behov ytterligere, med sikte på 
å oppnå en god og tidsriktig standard på hver enkelt ballbinge inkludert erstatning av 
dekke der dette er nødvendig. Før gjennomføring av tiltaket inntas det samlede 
prosjekt i kommunens prioriteringsliste for spillemidler. Inntil spillemidlene tildeles 
kommunen forskutterer Hadsel kommune tiltaket.  

2. Kostnadene til prosjektet, inkludert forskutteringskostnader, innarbeides ved 
behandling av regnskap pr 2.tertial, og skal politisk godkjennes før gjennomføring av 
tiltak.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Kommunedirektøren bes utrede hver enkelt ballbinges behov ytterligere, med sikte på 
å oppnå en god og tidsriktig standard på hver enkelt ballbinge inkludert erstatning av 
dekke der dette er nødvendig. Før gjennomføring av tiltaket inntas det samlede 
prosjekt i kommunens prioriteringsliste for spillemidler. Inntil spillemidlene tildeles 
kommunen forskutterer Hadsel kommune tiltaket.  

2. Kostnadene til prosjektet, inkludert forskutteringskostnader, innarbeides ved 
behandling av regnskap pr 2.tertial, og skal politisk godkjennes før gjennomføring av 
tiltak.  

[Lagre]  
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84/20 Prosjekt "Heltids-Hadsel" - evaluering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Helse og omsorg 29.04.2020 6/20 
10 Kommunestyret 19.06.2020  
2 Formannskapet 30.04.2020 55/20 
3 Kommunestyret 07.05.2020 25/20 
4 Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 8/20 
5 Partssammensatt utvalg 11.05.2020 7/20 
6 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

11.05.2020 5/20 

7 Eldrerådet 24.08.2020  
8 Hovedutvalg Helse og omsorg 10.06.2020 8/20 
9 Formannskapet 11.06.2020 84/20 
 
 
Hovedutvalg Helse og omsorg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 8/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Kommunedirektørens tilrår følgende vedtak:  
 
Framlagte evaluering av prosjekt «Heltids-Hadsel» tas til orientering 
 
Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Framlagte evaluering av prosjekt «Heltids-Hadsel» tas til orientering 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra Hovedutvalg Helse- og omsorg 
 
Vedtak  
 
Framlagte evaluering av prosjekt «Heltids-Hadsel» tas til orientering 
 
 
[Lagre]  
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85/20 forvaltningsplan 2020-2025 
«Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Hadsel 
Kommune». 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 85/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 

 
Kommunedirektøren ber formannskapet godkjenne forvaltningsplanen 2020-2025 
«Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Hadsel Kommune». 
Planen er utarbeidet etter og ivaretar forvaltningsprinsippene i Lov om naturens mangfold 
(naturmangfoldloven), Hjorteviltforskriften §3 og lov om jakt og fangst av vilt (viltloven). Til 
sammen setter dette rammene for forvaltning av hjortevilt i Norge.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Kurt Jenssen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Forslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn i 9 uker 
 
Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Forvaltningsplan 2020-2025 «Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Hadsel 
kommune» legges ut på høring/offentlig ettersyn i 9 uker 
 
[Lagre]  
 
 
86/20 Salg av eiendom - del av 31/1 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 86/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Arealet som fremvist under kapittelet «saksfremstilling» søkes fradelt og legges ut for 
salg.  

2. Salget skal utlyses offentlig med minimum 14 dagers frist, og det skal innhentes takst 
som utgangspunkt for minstepris.  

3. Kommunedirektøren bes sikre kommunen tinglyst rett til føring av vannledning over 
arealet før salg, i tråd med intensjonen ved kjøp av eiendommen. Eiendomsrett til 
arealer knyttet til bolig- og industriområder skal ikke forringes ved salget.  

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
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Vedtak  
 

1. Arealet som fremvist under kapittelet «saksfremstilling» søkes fradelt og legges ut for 
salg.  

2. Salget skal utlyses offentlig med minimum 14 dagers frist, og det skal innhentes takst 
som utgangspunkt for minstepris.  

3. Kommunedirektøren bes sikre kommunen tinglyst rett til føring av vannledning over 
arealet før salg, i tråd med intensjonen ved kjøp av eiendommen. Eiendomsrett til 
arealer knyttet til bolig- og industriområder skal ikke forringes ved salget.  
 

 
[Lagre]  
 
 
87/20 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan BØ22, del av 
Børøya vest. Stokmarknes kystlandsby i Hadsel. Søker: 
Turistsenteret eiendom AS 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg Teknisk 10.03.2020 25/20 
2 Formannskapet 12.03.2020 30/20 
3 Formannskapet 28.05.2020 67/20 
4 Formannskapet 11.06.2020 87/20 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.05.2020 sak 67/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgene utsettelsesforslag: 
 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Søker bes utdype bakgrunn for 
søknaden ytterligere 
 
Formannskapet vedtok enstemmig utsettelsesforslaget 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Søker bes utdype bakgrunn for 
søknaden ytterligere. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved votering fikk kommunedirektørens innstilling 0 stemmer og falt 
 
Vedtak  
 
Kommunedirektørens innstilling falt 
 
[Lagre]  
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88/20 Selgerkreditt HH 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 12.03.2020 39/20 
2 Formannskapet 06.05.2020 63/20 
3 Kommunestyret 07.05.2020 28/20 
4 Formannskapet 11.06.2020 88/20 
5 Kommunestyret 19.06.2020  
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 07.05.2020 sak 28/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aage Rusten (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
På grunn av sakens omfang foreslår flertallspartiene å utsette saken til kommunestyrets 
møte 19.06.2020. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig utsettelsesforslaget  
 
Vedtak  
 
På grunn av sakens omfang foreslår flertallspartiene å utsette saken til kommunestyrets 
møte 19.06.2020 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 
 
Mot bud pålydende kr 19,9 millioner kroner legges frem for RW. Mot budet er et 
endelig oppgjør av selgerkreditten samt tomt 65/423 og tomt 65/1127 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
forlaget fra H og Ap vedtatt med 4 stemmer H, Ap, Rødt og V mot 3 stemmer (Sp, 
MOS). 
 
Vedtak  
 
Motbud pålydende kr 19,9 millioner kroner legges frem for RW. Motbudet er et 
endelig oppgjør av selgerkreditten samt tomt 65/423 og tomt 65/1127 
 
 
[Lagre]  
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89/20 Eierskapssak jf Offl. §23, 4.ledd 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 fjerde ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 89/20 
 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
90/20 Hadsel kommune ber staten snarest å kjøpe ruter fra 
Stokmarknes lufthavn Skagen for å ivareta pasienter og befolkning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 11.06.2020 90/20 
 
Ordførerens innstilling 
 
Hadsel kommune er vertskommune for Nordlandssykehuset HF, avd Vesterålen, som har et 
nedslagsfelt på 30 000 innbyggere. Hadsel kommune er i tillegg vertskommune for 
Stokmarknes lufthavn Skagen, som også er en kritisk del av sykehusets beredskap. 
 
Stokmarknes lufthavn Skagen ikke er en del av anbudsrutenettet (FOT-ruter), og Hadsel 
kommune ser med bekymring på det som nå skjer rundt oss i forhold til øvrige lufthavner i 
midtre-Hålogaland, som ALLE er en del av anbudsrutenettet.  
 
Samferdselsdepartementets instruks til Widerøe om å gjenoppta frekvensen på 
anbudsrutenettet over hele landet fra 1. juli betyr at Stokmarknes lufthavn Skagen er eneste 
flyplass i midtre Hålogaland som ikke vil komme tilbake til å ha et ordinært rutetilbud igjen 
og fremdeles bare vil ha to daglige avganger til Bodø. Dette er ei forskjellsbehandling og ei 
grov skjevfordeling av statlige virkemidler vi ikke kan godta. 
  
Det mest bekymringsfulle i situasjonen som vi nå har, er mangelen på transporttilbud til 
pasienter som skal til behandling/oppfølging i sykehus. Dette gjelder ikke bare pasienter fra 
Hadsel kommune, men hele Vesterålen. Polikliniske konsultasjoner har gått fra å være 
unnagjort på en dag, til å kreve 2 overnattinger i tillegg til timer med venting på flyplassene. 
Tilbakemeldinger vi får fra pasienter og helseforetak er at polikliniske timer som en 
konsekvens av dette blir avbestilt. Kreftpasienter og andre med alvorlige diagnoser kan ikke 
velge bort timer, og må begi seg ut på lange reiser de helst skulle vært foruten. Vi kjenner 
også til at pårørende ved flere anledninger har sett seg nødt til å kjøre sine nærmeste fra 
Vesterålen til UNN (Tromsø). En slik tur tar om lag 6 timer, en vei. 
  
Når man ser på tall fra pasientreiser nasjonalt, finner man at bare tre flyplasser i landet har 
flere pasientreiser enn Stokmarknes lufthavn, og det er byene Oslo, Tromsø og Bodø. I mai i 
år ligger antall pasientreiser fra Stokmarknes lufthavn under halvparten av det normale. 
Flyene er fulle til Bodø, og fungerer nå som sterk hemmer for både pasienter, helseforetak 
og næringsliv. 
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Regionens reiselivsnæring har behov for å få turister til destinasjoner i Vesterålen, og 
næringslivet har behov for å raskest mulig komme i gjenge igjen, noe som også inkluderer å 
kjapt kunne reise fra Vesterålen til Oslo. 
 
Hadsel kommune, pasienter og næringsliv har nådd et metningspunkt, og som kommune 
både forventer og krever vi en tilbakemelding på vår bekymring, og ei statlig likebehandling 
av Stokmarknes lufthavn slik situasjonen er nå. Ei likebehandling av lufthavnene i midtre 
Hålogaland vil bringe samfunnet mye raskere tilbake til normalen igjen. 
 
Møtebehandling/votering  
 
Formannskapet vedtok enstemmig ordførerens forslag til uttalelse 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune er vertskommune for Nordlandssykehuset HF, avd Vesterålen, som har et 
nedslagsfelt på 30 000 innbyggere. Hadsel kommune er i tillegg vertskommune for 
Stokmarknes lufthavn Skagen, som også er en kritisk del av sykehusets beredskap. 
 
Stokmarknes lufthavn Skagen ikke er en del av anbudsrutenettet (FOT-ruter), og Hadsel 
kommune ser med bekymring på det som nå skjer rundt oss i forhold til øvrige lufthavner i 
midtre-Hålogaland, som ALLE er en del av anbudsrutenettet.  
 
Samferdselsdepartementets instruks til Widerøe om å gjenoppta frekvensen på 
anbudsrutenettet over hele landet fra 1. juli betyr at Stokmarknes lufthavn Skagen er eneste 
flyplass i midtre Hålogaland som ikke vil komme tilbake til å ha et ordinært rutetilbud igjen 
og fremdeles bare vil ha to daglige avganger til Bodø. Dette er ei forskjellsbehandling og ei 
grov skjevfordeling av statlige virkemidler vi ikke kan godta. 
  
Det mest bekymringsfulle i situasjonen som vi nå har, er mangelen på transporttilbud til 
pasienter som skal til behandling/oppfølging i sykehus. Dette gjelder ikke bare pasienter fra 
Hadsel kommune, men hele Vesterålen. Polikliniske konsultasjoner har gått fra å være 
unnagjort på en dag, til å kreve 2 overnattinger i tillegg til timer med venting på flyplassene. 
Tilbakemeldinger vi får fra pasienter og helseforetak er at polikliniske timer som en 
konsekvens av dette blir avbestilt. Kreftpasienter og andre med alvorlige diagnoser kan ikke 
velge bort timer, og må begi seg ut på lange reiser de helst skulle vært foruten. Vi kjenner 
også til at pårørende ved flere anledninger har sett seg nødt til å kjøre sine nærmeste fra 
Vesterålen til UNN (Tromsø). En slik tur tar om lag 6 timer, en vei. 
  
Når man ser på tall fra pasientreiser nasjonalt, finner man at bare tre flyplasser i landet har 
flere pasientreiser enn Stokmarknes lufthavn, og det er byene Oslo, Tromsø og Bodø. I mai i 
år ligger antall pasientreiser fra Stokmarknes lufthavn under halvparten av det normale. 
Flyene er fulle til Bodø, og fungerer nå som sterk hemmer for både pasienter, helseforetak 
og næringsliv. 
 
Regionens reiselivsnæring har behov for å få turister til destinasjoner i Vesterålen, og 
næringslivet har behov for å raskest mulig komme i gjenge igjen, noe som også inkluderer å 
kjapt kunne reise fra Vesterålen til Oslo. 



 

 26  

 
Hadsel kommune, pasienter og næringsliv har nådd et metningspunkt, og som kommune 
både forventer og krever vi en tilbakemelding på vår bekymring, og ei statlig likebehandling 
av Stokmarknes lufthavn slik situasjonen er nå. Ei likebehandling av lufthavnene i midtre 
Hålogaland vil bringe samfunnet mye raskere tilbake til normalen igjen. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

- Veipakke Vesterålen – forslag til vedtak i Vesterålen Regionråd 
 
 
Formannskapet ga sin tilslutning til å fremme følgende innstilling i sak 65/20 – AU Vesterålen 
Regionråd: 
 

1. Veipakke Vesterålen presenteres i de enkelte kommunestyrene i Vesterålen. Dette 
for å skaffe større legitimitet for deltakelse fra den enkelte kommune. 

2. Den enkelte kommunes økonomiske bistand/støtte til utredningen beregnes 
3. Etter behandling i kommunestyrene sender den enkelte kommune saken over til AU 

som sørger for videre framdrift 
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