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13/20 Komplett innkalling: Formannskapet (27.08.2020 kl 10:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 13/20 
 
 
Møtebehandling/ votering 
 
Følgende tilleggssaker ble fremmet: 
 
Orienteringer 
 
Næringskvarteret – Presentasjon av Norlense AS v/ Erling Haslerud 
Repr. Anne Karine Innbjør (MOS) ba om å få orientering om status på Gulstadøya og 
Ungdomsklubben på Melbu 
 
Formannskapet godkjente enstemmig sakskart med behandling av sak 104/20 – 118/20 og 
de framlagte tilleggsorienteringene.  
 
 
[Lagre]  
 
 
13/20 Møteinnkalling Formannskapet 27.08.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 13/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen 
  
 
[Lagre]  
 
 
12/20 Protokoll Formannskapet 30.07.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 12/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig protokoll fra møte 30.07.2020 
 
[Lagre]  
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Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
6/20 20/02283-1 Uttalelse fra Vesterålen regionråd «Kom i gang med 

utbyggingen av Hålogalandsveien» 
 
Orienteringer 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
5/20 20/02264-1 Orienteringssak - Status Ekren HDO 

 
6/20 20/02264-2 Orienteringssak - Status sykehusbukta 

 
7/20 20/02281-1 Orientering – midlertidig strakstiltak busstopper  

Stokmarknes 
 
 

 Orientering – Gulstadøya v/ kommunedirektøren 

 
 

 Orientering Ungdomsklubben på Melbu v/ Kari Ann 
Olsen Lind 

 
 
104/20 Saksfremlegg - GBnr 51/47 - Søknad om tillatelse til tiltak - 
Veranda, carport og grillhytte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 104/20 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren innstiller formannskapet til å vedta følgende: 
 

Hadsel kommune godkjenner søknad om oppføring av veranda, carport og 
grillhytte, jf. avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune godkjenner søknad om oppføring av veranda, carport og 
grillhytte, jf. avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 

 
[Lagre]  
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105/20 Saksfremlegg - GBnr 65/1135 - Søknad om tillatelse til tiltak - 
Nytt bygg 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 105/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende: 
 
Hadsel kommune godkjenner søknad om oppføring av enebolig med hybel/sokkelleilighet jf. 
avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune godkjenner søknad om oppføring av enebolig med hybel/sokkelleilighet jf. 
avsnitt om VEDTAK OG VURDERINGER. 
 
[Lagre]  
 
 
106/20 Revidert budsjett 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret Hurtigrutens hus Hadsel KF 06.08.2020 21/20 
2 Formannskapet 27.08.2020 106/20 
 
Daglig leders innstilling 
 
Styret i Hurtigrutens Hus Hadsel KF vedtar revidert budsjett med et merforbruk på kr. 
3.704.531,- Styret ber Hadsel Kommune om å dekke opp merforbruket i form av tilskudd. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aage Rusten fremmet på vegne av flertallet følgende forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner revidert budsjett for Hurtigrutens Hus KF 2020 med følgende 
endringer: 
 
Dekning av Covid-19 kostnader med kr 3 millioner søkes inndekket gjennom statlige 
refusjonsordninger. 
Styret bes finne inndekning på resterende kr 700.000, - 
 
Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Formannskapet godkjenner revidert budsjett for Hurtigrutens Hus KF 2020 med følgende 
endringer: 
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Dekning av Covid-19 kostnader med kr 3 millioner søkes inndekket gjennom statlige 
refusjonsordninger. 
Styret bes finne inndekning på resterende kr 700.000, - 
 
[Lagre]  
 
 
107/20 GBnr 64/1 - Søknad om kjøp av tilleggsareal - Lomveien 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 107/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Formannskapet vedtar å selge omsøkt parsell på 137 kvm til kr 6850,-. I tillegg kommer 
tilleggsavgift 5% av kjøpesummen + dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen + 
tinglysningsgebyr + oppmålings- og fradelingsgebyr. 
 
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 på 137 kvm til kr 6850,-. I tillegg kommer 
tilleggsavgift 5% av kjøpesummen + dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen + 
tinglysningsgebyr + oppmålings- og fradelingsgebyr. 
 
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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108/20 GBnr. 52/476 i Ingeborg Holdøs vei – vedr. Kjøp og bruk av 
del av tomt regulert til friområde. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 108/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Søknad om kjøp innvilges under forutsetning av at tomten kun planeres ut og at det ikke 

bygges garasje. Videre skal det etableres sti åpen for allmennheten til Parkløkka parallelt 

med tomta som skal holdes ved hevd av kjøper. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Søknad om kjøp innvilges under forutsetning av at tomten kun planeres ut og at det ikke 

bygges garasje. Videre skal det etableres sti åpen for allmennheten til Parkløkka parallelt 

med tomta som skal holdes ved hevd av kjøper. 
 
[Lagre]  
 
 
109/20 GBnr: 56/1 - Søknad om støtte til gjødsel- og vannprosjekt –           
Innbjør Gård 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 109/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra GBnr:56/1 om støtte til gjødsel og 
vannprosjekt med kr.- 50 000,- fra kommunens næringsfond. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens  
  
Vedtak  
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra GBnr:56/1 om støtte til gjødsel og 
vannprosjekt med kr.- 50 000,- fra kommunens næringsfond. 
 
 
[Lagre]  
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110/20 Søknad om tilskudd til etablering av pianoverksted i Hadsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 110/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren innstiller Formannskapet til å vedta følgende: 
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Hovden Piano med kr 50.000,- fra 
kommunens næringsfond for etablering av pianoverksted i Hadsel.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet innvilger støtte jamfør søknad fra Hovden Piano med kr 50.000,- fra 
kommunens næringsfond for etablering av pianoverksted i Hadsel.  
 
[Lagre]  
 
 
111/20 Fremskynding prosjekter – Disponering midler, vann og 
avløp 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 111/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Begge prosjektene igangsettes i 2020 og ferdigstilles i 2021 innen den totale rammen på 19 millioner, 
med 10 millioner i 2020 og 9 millioner i 2021. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Begge prosjektene igangsettes i 2020 og ferdigstilles i 2021 innen den totale rammen på 19 
millioner, med 10 millioner i 2020 og 9 millioner i 2021. 

 
 
[Lagre]  
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112/20 Høring, forslag til strategisk næringsplan for Hadsel 
kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 112/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet slutter seg til vedlagte forslag til strategisk næringsplan for Hadsel kommune 
2020-2029 og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 11-14 første avsnitt. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
4.10.2 
Jobbe for flere godkjente lærebedrifter i Hadsel kommune 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling og det framlagte 
tilleggsforslaget. 
 
Vedtak  
 
Formannskapet slutter seg til vedlagte forslag til strategisk næringsplan for Hadsel kommune 
2020-2029 og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 11-14 første avsnitt 
 
[Lagre]  
 
 
113/20 Økonomirapport juli 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 113/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet tar økonomirapport pr juli 2020 til orientering. 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
  
Vedtak  
 
Formannskapet tar økonomirapport pr juli 2020 til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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114/20 Høringsuttalelse - Flaggloven 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 114/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling, se avsnitt konklusjon 
 
Møtebehandling/votering 
 
Repr. Åge Rusten (Ap) fremmet på vegne av flertallet følgende forslag til vedtak: 
 
Formannskatet ønsker å gå for alternativ a i kommunedirektørens forslag 
 
Alternativ A) 
Dette alternativet er i tråd med Hadsel kommunes praksis vedrørende bruk av Pride-flagg 
ved rådhuset. Loven for øvrig endres ikke, men kommunens frihet til å bruke flagg som ikke 
tilhører andre nasjoner blir vesentlig større enn dagens bestemmelse, også ut over 
Prideflagg.  
 
Vedtak  
 
Alternativ A) 
Dette alternativet er i tråd med Hadsel kommunes praksis vedrørende bruk av Pride-flagg 
ved rådhuset. Loven for øvrig endres ikke, men kommunens frihet til å bruke flagg som ikke 
tilhører andre nasjoner blir vesentlig større enn dagens bestemmelse, også ut over 
Prideflagg.  
 
[Lagre]  
 
 
115/20 Regjeringens krisepakke – fase 3 til kommunale 
næringsfond 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 115/20 
 
Kommunedirektørens innstilling 

 
Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å disponere midlene i 
krisepakke fase 3 jf. Alternativ 1. 

 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å disponere midlene i 

krisepakke fase 3 jf. Alternativ 1. 
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[Lagre]  
 
 
 
116/20 Trekaipromenade - valg av løsning og entreprenør 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 116/20 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Formannskapet legger tilbudet fra Kai og Anlegg Entreprenør AS til grunn, og ber 
kommunedirektøren fullføre prosjektet som skissert i saksfremlegg.  

2. Det kommunale nettobidrag til prosjektet settes til 4,9 mill, med et tillegg for eksterne 
bidrag med 1 mill slik at også opsjonen kan bestilles.  

3. Kostnadsøkning med kr 900.000,- finansieres av formannskapets avsatte fond til frem 
skynding av tiltak, jamfør kommunestyrets behandling av regnskap pr. 1. tertial  

 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskap vedtok å behandle saken offentlig uten at vedleggene om er unntatt 
offentlighet, ble diskutert under behandling av saken 
 
Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling 
 
Vedtak  
 

1. Formannskapet legger tilbudet fra Kai og Anlegg Entreprenør AS til grunn, og ber 
kommunedirektøren fullføre prosjektet som skissert i saksfremlegg.  

2. Det kommunale nettobidrag til prosjektet settes til 4,9 mill, med et tillegg for eksterne 
bidrag med 1 mill slik at også opsjonen kan bestilles.  

3. Kostnadsøkning med kr 900.000,- finansieres av formannskapets avsatte fond til frem 
skynding av tiltak, jamfør kommunestyrets behandling av regnskap pr. 1. tertial  

 
[Lagre]  
 
 
 
117/20 Klage på avslag startlån 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 117/20 
 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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118/20 Arbeidsgruppe samferdsel 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.08.2020 118/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Rep. Aina Nilsen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Hadsel formannskap oppnevner følgende til arbeidsgruppe for samferdsel: 
Ordfører, Ørjan Robertsen, Barry Larsen 

2. Mandat: 
Arbeidsgruppa skal jobbe med større samferdselsprosjekt i regionen. Arbeidsgruppa 
har en rådgivende funksjon overfor formannskapet. Dette innebærer å fremlegge 
aktuelle høringsuttalelser og rapporter til formannskapet når det er hensiktsmessig. 

3. Arbeidsgruppa gis anledning til selv å utvide med inntil 4 medlemmer. Kjønnsbalanse 
skal ivaretas. 

4. Arbeidsgruppa gis mulighet til å benytte ekstern kompetanse etter avtale med 
kommunedirektøren. 
 

 
Formannskapet vedtok enstemmig det framlagte forslag til vedtak 
 
Vedtak  
 

1. Hadsel formannskap oppnevner følgende til arbeidsgruppe for samferdsel: 
Ordfører, Ørjan Robertsen, Barry Larsen 

2. Mandat: 
Arbeidsgruppa skal jobbe med større samferdselsprosjekt i regionen. Arbeidsgruppa 
har en rådgivende funksjon overfor formannskapet. Dette innebærer å fremlegge 
aktuelle høringsuttalelser og rapporter til formannskapet når det er hensiktsmessig. 

3. Arbeidsgruppa gis anledning til selv å utvide med inntil 4 medlemmer. Kjønnsbalanse 
skal ivaretas. 

4. Arbeidsgruppa gis mulighet til å benytte ekstern kompetanse etter avtale med 
kommunedirektøren. 

 
[Lagre]  
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