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Merknader:

Ole Rakvåg stiller frå 01.01.19 som uavhengig representant i kommunestyret

Til å skrive under protokollen vart valt:  Anne Elin Øverbø og Helge Kjøll 

Prosjektleiar Helge Storøy orienterte om helseplattforma

Interpellasjon frå Heidi Løklingholm, datert 29.01.19, vart utsendt saman med saklista: Kuttforslag i 

helseforetaket

Ordførar svarte på interpellasjon frå Heidi Løklingholm 

Interpellasjon frå Helge Kjøll, datert 28.01.19, vart lagt fram på møtet: Rekruteringsarbeidet i Aukra 

kommune

Ordførar svarte på interpellasjon frå Helge Kjøll

Ordførar svarte på grunngjeve spørsmål frå Ole Rakvåg : Bemanningsnivået ved Aukra 

omsorgssenter

Ordførar svarte på grunngjeve spørsmål frå Katrine Rindarøy: Styresamansettinga i GassROR IKS

Ordførar Bernhard Riksfjord vil gjerne orientere om  følgjande som ved ein inkurie ikkje vart 

formidla i møtet:

Informasjonsmøte om Møreaksen/Kjerringsundet måndag 18.02.19, kl. 18.00, på Gossen barne og 

ungdomsskole

Møte med innbyggarane på Orten og Sandøy kommune vart halde 04.02.19

Det er gjennomført samtalar med aktuelle grunneigarar i Kjerringsundprosjektet.

Hallinghaugholas venner i dialog/møte med kommunen om reguleringsplana og ønska/krav om 

avbrotskostnadar vert dekt av kommunen

Underskrift:

Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Ordførar Bernhard Riksfjord Anne Elin Øverbø Helge Kjøll



Saksliste

Saksnr.: Arkivsaksnr.: Innhald:

PS 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 2/19 Referatsaker

2016/111 Møteprotokoll RLF 05.12.18

2016/247 Møteprotokoll kontrollutvalet 10.12.18

2016/111 Møteprotokoll Ungdomsrådet 02.10.18

2016/247 Møteprotokoll Kontrollutvalet 20.11.18

2018/1130 Anmodning om bosetting av flyktninger i 

2019.

2016/92 Interpellasjon til kommunestyret

PS 3/19 2019/74 Informasjon om Helseplattformen og felles 

prosjekt i Romsdal

PS 4/19 2013/796 Forslag til revidert plan for likestilling og 

mangfold 2019 - 2023

PS 5/19 2018/679 Forslag til Lønnspolitisk plan 2018 - 2020

PS 6/19 2018/889 Eigabetaling leige GPS 2019

PS 7/19 2016/424 Tilbakemelding på skjenkekontroll 24. 

november 2018

PS 8/19 2014/1229 Revisjon av utleigesatsar for kommunale 

bygg

PS 9/19 2013/1462 Justering av retningslinjer for sal av tomter

PS 10/19 2016/906 Søknad fra Marcus A. Aure - fritak frå sitt verv 

i Aukra Ungdomsråd

PS 11/19 2017/352 Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen, til 

godkjenning

Orienteringar/drøftingar

Ordførars spørrehalvtime



PS 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Det var ingen merknad til innkalling og sakliste

PS 2/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Samrøyste vedtak

Vedtak

Referatsakene vart tatt til vitande

Møteprotokoll RLF 05.12.18

Møteprotokoll kontrollutvalet 10.12.18

Møteprotokoll Ungdomsrådet 02.10.18

Møteprotokoll Kontrollutvalet 20.11.18

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019.

Interpellasjon til kommunestyret

PS 3/19 Informasjon om Helseplattformen og felles prosjekt i Romsdal

Rådmannen si tilråding:

1. Aukra kommune deltar i eit felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.
2. Kommunestyret er prosjekteigar.
3. Kommunestyret tek seinare stilling til eventuell utløysing av opsjon for kjøp av systemet 

Helseplattformen.



Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Prosjektleiar Helge Storøy orienterte om helseplattforma

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

1. Aukra kommune deltar i eit felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.
2. Kommunestyret er prosjekteigar. 
3. Kommunestyret tek seinare stilling til eventuell utløysing av opsjon for kjøp av systemet 

Helseplattformen.

PS 4/19 Forslag til revidert plan for likestilling og mangfold 2019 - 2023

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek revidert Plan for likestilling og mangfald 2019 – 2023.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 28.01.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Uttale frå administrasjonsutvalet:

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt



Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Katrine Rindarøy  (AP) Sette fram følgjande endringsforslag til Pkt. 5.2:

Det blir arbeidd med ordningar som i større grad kan bidra til at det er muleg å tilby fulle stillingar.

Dette erstattar siste setning i første avsnitt.

Forslaget frå Katrine Rindarøy pkt. 5.2 vart samrøystes vedtatt

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtek revidert Plan for likestilling og mangfald 2019 – 2023. med 

endringsforslaget i pkt. 5.2:

Det blir arbeidd med ordningar som i større grad kan bidra til at det er muleg å tilby fulle stillingar.

PS 5/19 Forslag til Lønnspolitisk plan 2018 - 2020

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtar revidert lønnspolitisk plan for Aukra kommune 2018 - 2020

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 28.01.2019

Behandling

Audhild Mork   (AP) sette fram følgjande forslag til eit pkt. 2 i tilrådinga frå rådmannen:

Lønnspolitisk plan blir sett i samanheng med kompetanseplan som er under rullering

Tilrådinga frå rådmannen med forslaget til pkt. 2 frå Audhild Mork  vart samrøystes vedtatt

Uttale frå administrasjonsutvalet

Som tilrådinga frå rådmannen og forslaget frå Audhild Mork

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling



Audhild Mork   (AP) sette fram forslag på uttalen frå administrasjonsutvalet:

Lønnspolitisk plan blir sett i samanheng med kompetanseplan som er under rullering

Tilrådinga frå rådmannen med forslaget til pkt. 2 frå Audhild Mork  vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen og forslaget frå Audhild Mork

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar revidert lønnspolitisk plan for Aukra kommune 2018 - 2020

Lønnspolitisk plan blir sett i samanheng med kompetanseplan som er under rullering

PS 6/19 Eigabetaling leige GPS 2019

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek slik eigenbetaling for Leie av GPS i 2019:

Pris GPS kr. 225 pr mnd. (sjølvkost)

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Uttale frå eldrerådet

Kommunestyret vedtek slik eigenbetaling for Leie av GPS i 2019:

Pris GPS kr. 225 pr mnd. (sjølvkost)

Saksprotokoll i Livsløpsutvalet - 24.01.2019

Behandling

Frode Bjerkan (H) sette fram følgjande forslag:  

Eigenbetaling for Leie av GPS i 2019 blir gratis for brukarane

Tilrådinga frå rådmannen fall med 1 mot 4 stemmer



Forslaget frå Frode Bjerkan vart vedtatt med 4 mot 1 stemme

Uttale frå livsløpsutvalet

Eigenbetaling for Leie av GPS i 2019 blir gratis for brukarane:

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtek slik eigenbetaling for Leie av GPS i 2019:

Pris GPS kr. 225 pr mnd. (sjølvkost)

PS 7/19 Tilbakemelding på skjenkekontroll 24. november 2018

Rådmannen si tilråding:

Aukra kommunestyre tildeler 1 prikk til Aukra hotell AS.

Saksprotokoll i Livsløpsutvalet - 24.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Uttale frå livsløpsutvalet

Som tilrådinga frå rådmannen



Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Aukra kommunestyre tildeler 1 prikk til Aukra hotell AS.

PS 8/19 Revisjon av utleigesatsar for kommunale bygg

Rådmannen si tilråding:

Revidering av utleigesatsar i kommunale bygg vert vedtatt slik dei er framstilt i utgreiinga.

Saksprotokoll i Livsløpsutvalet - 24.01.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Uttale frå livsløpsutvalet

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen



Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Revidering av utleigesatsar i kommunale bygg vert vedtatt slik dei er framstilt i utgreiinga.

PS 9/19 Justering av retningslinjer for sal av tomter

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret vedtek Retningslinjer for sal av kommunale bustadtomter til private.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet

Som tilrådinga frå rådmannen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtek Retningslinjer for sal av kommunale bustadtomter til private.

PS 10/19 Søknad fra Marcus A. Aure - fritak frå sitt verv i Aukra Ungdomsråd

Rådmannen si tilråding:

Marcus A. Aure vert fritatt frå sitt verv i Aukra Ungdomsråd. Ida Eline Haukvik får tilbodet om å vere 

5.vara for Aukra Ungdomsråd for innehavande periode.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 29.01.2019



Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Uttale frå ungdomsrådet

Marcus A. Aure vert fritatt frå sitt verv i Aukra Ungdomsråd. Ida Eline Haukvik får tilbodet om å vere 

5. vara for Aukra Ungdomsråd for innehavande periode.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Marcus A. Aure vert fritatt frå sitt verv i Aukra Ungdomsråd. Ida Eline Haukvik får tilbodet om å vere 

5. vara for Aukra Ungdomsråd for innehavande periode.

PS 11/19 Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen, til godkjenning

Rådmannen si tilråding:

Aukra kommunestyre viser til plan- og bygningslova § 11-15 og godkjenner kommuneplanen sin 

samfunnsdel 2019 – 2030 slik denne går fram av plandokumentet vedlagt saka.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2019

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Innstilling frå formannskapet:

Aukra kommunestyre viser til plan- og bygningslova § 11-15 og godkjenner kommuneplanen sin 

samfunnsdel 2019 – 2030 slik denne går fram av plandokumentet vedlagt saka.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 05.02.2019

Behandling

Heidi Løklingholm sette fram følgjande forslag

Framlegg 1.
Side 18,  kapittel 5.6  



Slik vil vi ha det , nest siste punkt.
 «Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale 

tenester som kommunen pålegg innbyggjarane å bruke.»

Vi stryker siste del av setning: som kommunen pålegg innbyggjarane å bruke.
Framlegg til punkt blir slik:

 Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester .

Framlegg 2.
Side 19, kapittel 5.7 avsnitt 2.
« Aukra kommune skal være ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte og høgt 
utdanna søkarar.»
Vert endra til:
Aukra kommune skal være ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar med rett 
utdanning for arbeidet.

Framlegg 3.
Side 21, punkt 5.9   Siste setning på nest siste avsnitt på side 21.
« For sikker matforsyning i framtida er det viktig å ta vare på jordbruksareala i dag og 
ha tanke for kvar utviding kan skje utan for stor skade på naturmangfaldet.»
Vert endra til:
« For sikker matforsyning i framtida er det viktig å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Det må 
finnast gode alternative areal til nedbygging av jordbruksareal.»

Helge Kjøll (KRF) sette fram følgjande forslag

Forslag til pkt. 5.2 side 12 i samfunnsplana – Attraktiv kommune

Slik vil vi ha det:

Sentrumsutvikling på Gossen og i Julsundet/bumiljø

Slik gjer vi det:

Nytt kulepunkt:

- Identitetsbygging i forhold til å knytte heile kommunen saman

Forslag til pkt. 5.5 i samfunnsplana – Aukra i regionen

Slik gjer vi det

Nytt kulepunkt:

- Vidareføre arbeidet som er lagt ned gjennom Øyriket i Romsdal

Forslag til pkt. 5.7 side 19 i samfunnsplana – Kompetanse, medarbeidarar, rekruttering

Slik gjer vi det:

Nytt kulepunkt:

- Legge tilrette og motivere for etter- og vidareutdanning



Side 20 (redaksjonell endring):

Endre 124 mill til 100 mill. kroner pr. år.

Katrine Rindarøy (AP) ba om gruppemøte

Det vart halde gruppemøte i 5 minutt

Helge Kjøll trekte kulepunkt 2 og 3 i sitt forslag:

Forslag til pkt. 5.2 side 12 i samfunnsplana – Attraktiv kommune

Slik vil vi ha det:

Sentrumsutvikling på Gossen og i Julsundet/bumiljø

Slik gjer vi det:

Nytt kulepunkt:

- Identitetsbygging i forhold til å knytte heile kommunen saman

Forslaget frå Heidi Løklingholm SP:

Framlegg 1 vart samrøystes vedtatt

Framlegg 2 vart samrøystes vedtatt

Framlegg 3 fall med 8 mot 13 stemmer

Forslaget frå Helge Kjøll KRF:

Kulepunkt 1 vart  vart samrøystes vedtatt

Innstillinga frå formannskapet  med endringane vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Aukra kommunestyre viser til plan- og bygningslova § 11-15 og godkjenner kommuneplanen sin 

samfunnsdel 2019 – 2030 slik denne går fram av plandokumentet vedlagt saka.

Forslag til pkt. 5.2 side 12 i samfunnsplana – Attraktiv kommune

Slik vil vi ha det:

Sentrumsutvikling på Gossen og i Julsundet/bumiljø

Slik gjer vi det:

Nytt kulepunkt:

- Identitetsbygging i forhold til å knytte heile kommunen saman



Framlegg 1.
Side 18,  kapittel 5.6  
Slik vil vi ha det , nest siste punkt.

 «Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale 

tenester som kommunen pålegg innbyggjarane å bruke.»

Vi stryker siste del av setning: som kommunen pålegg innbyggjarane å bruke.
Framlegg til punkt blir slik:

 Kommunen skal hjelpe innbyggjarane til å finne fram til og bruke digitale tenester .

Framlegg 2.
Side 19, kapittel 5.7 avsnitt 2.
« Aukra kommune skal være ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte og høgt 
utdanna søkarar.»
Vert endra til:
Aukra kommune skal være ein attraktiv arbeidsgjevar for godt kvalifiserte søkarar med rett 
utdanning for arbeidet.


