Orienteringer v/rådmannen:
 KS debatthefte 2019
 Varslingsreglement, revidert i AMU
 Havbruksfondet – beregningsgrunnlag
 Skriftlige spørsmål legges ut med sakspapirene
Spørsmål fra Anita Tustervatn:
 Helsehus: forståelse av vedtak, prosess
Spørsmål fra Inger Monsen:
 Helsehus: prosess
 Løpende informasjon om prioriterte prosjekter på kommunestyremøter
 Etablering av smoltanlegg
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 059/2018: KONTROLLUTVALGET: SPØRSMÅL OM FORSTÅELSEN AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
Jf. saksutredning 14718
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret anser at forvaltningsrevisjon i forhold til kommunens legetjeneste
er hjemlet og i samsvar med vedtak i sak 78/2016 Plan for forvaltningsrevisjon, jf.
vedtakets punkt 3. om delegering til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
2. Kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon utenom planens seks nevnte tema.
Dette forutsetter likevel kommunestyrets forhåndsgodkjenning med tanke på
prioritering av saken i forhold til temaer i vedtatte plan, avgrensing av
problemstilling og ressursbruk.
Forslag fra Olav Terje Hoff:
3. Med bakgrunn i de siste års overforbruk innen helse- og omsorgssektoren ber
kommunestyret kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon innen dette
området iht. pkt. 3. i planen for forvaltningsrevisjonen.
Vedtak:
1. Kommunestyret anser at forvaltningsrevisjon i forhold til kommunens
legetjeneste er hjemlet og i samsvar med vedtak i sak 78/2016 Plan for
forvaltningsrevisjon, jf. vedtakets punkt 3. om delegering til kontrollutvalget å
foreta endringer i planperioden.
2. Kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon utenom planens seks nevnte
tema. Dette forutsetter likevel kommunestyrets forhåndsgodkjenning med
tanke på prioritering av saken i forhold til temaer i vedtatte plan, avgrensing
av problemstilling og ressursbruk.
3. Med bakgrunn i de siste års overforbruk innen helse- og omsorgssektoren ber
kommunestyret kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon innen dette
området iht. pkt. 3. i planen for forvaltningsrevisjonen.
Punkt 1. Som innstillingen. Enstemmig.
Punkt 2. Som innstillingen. Mot syv stemmer.
Punkt 3. Som forslaget. Enstemmig.
SAK 066/2018: PERIODERAPPORT 5/2018
Jf. saksutredning 17018

Rådmannens innstilling:
Perioderapport 5 (januar-oktober) 2018 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 067/2018: HAF: RENOVASJONS- OG SEPTIKGEBYR 2019
Jf. saksutredning 14918
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret godkjenner husholdningsrenovasjons-, fritidsrenovasjons- og
septikgebyr for 2019 som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 068/2018: SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
Jf. saksutredning 16118
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune kjøper tjenesten skatteoppkreverfunksjon fra Bodø kommune fra
2019.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 069/2018: ARKIV: STATUS OG ORGANISERING
Jf. saksutredning 15918
Formannskapets innstilling:
1. Status for arkivarbeidet tas til orientering.
2. Rødøy kommunes arkivmateriale som er ute av administrativt bruk, avleveres for
oppbevaring i depot hos Arkiv i Nordland, Bodø, snarest.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 070/2018: DRIFTSBUDSJETT 2019
Jf. saksutredning 15018
Formannskapets innstilling:
1. Forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas som fremlagt, med følgende endringer:
2. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
3. Brukerbetaling til landbruk økes med 3 %.
4. Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og
oppmålingssaker økes med 5%.
5. Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 5 %.
6. Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
7. Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
8. Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 10 %.

9. Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
10. Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
11. Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
12. Satsene for egenandel for korttidsopphold i institusjon, langtidsopphold i institusjon
og praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon reguleres og følger maksbeløp i
forhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
13. Satsene for kostpenger i omsorgstjenesten reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen, slik:





Middag fra kr 79 til kr 81
Frokost/kvelds fra kr 42 til kr 43
Full kost fra kr 5.000 til kr 5.130/mnd
Reduksjon full kost ved fravær fra kr 1.250 til kr 1.280/uke

14. Satsene for leie av trygghetsalarm settes slik:



Leie fra kr 211 til kr 216/mnd
Installering fra kr 472 til kr 480

15. Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:






År
Inntil 16 timer/uke
Inntil 24 timer/uke
Inntil 32 timer/uke
Inntil 40 timer/uke
Over 40 timer/uke






Fra nytt barnehageår august 2019
Inntil 16 timer/uke
Inntil 24 timer/uke
Inntil 32 timer/uke
Over 32 timer/uke

2018
1250
1800
2300
2800
2910

2019
1330
1880
2380
2880
2990

1380
1930
2430
3040

16. Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
År
2018 2019
 Full plass
385
450
 Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)
310
360
 Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)
240
270
 Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)
160
180
17. Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:



År
Helårs SFO
1-10 timer/uke
Over 10 timer/uke

2018
2420
1100
1320

2019
2500
1180
1450

18. Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2019:





År
Instrumentalundervisning
Lydstudio /notelære
Gruppeundervisning /drama /kor
Instrumentleie

2018
900
900
720
550

2019
950
950
770
550

19. Eiendomsskatt
19.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for
petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.
19.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019
være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019
som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes
med
i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som
næringseiendom.
19.3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på
bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som
næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for
verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
andre ledd.
19.4. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret
26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10.
19.5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf.
esktl. § 11 første ledd.
19.6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første
termin
utsendes april 19 og andre termin oktober 19.
19.7. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr. nye
takster 2018/2019 pga. lovendringer.
19.8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19.
Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer
enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta
kontorjustering i år 2019.
19.9. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter
taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt
før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.
20. For 2019 bes rådmannen om å legge frem tilstandsrapport kvartalsvis, forøvrig i
henhold til økonomireglementet om budsjettoppfølging og rapportering.
21. Formannskapet skal ha forpliktende plan på sakskartet i hvert møte i 2019.
Forslag fra Olav Terje Hoff:
Nytt punkt 1: Forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas som fremlagt.
Regnskapsmessig merforbruk dekkes av tidligere års mindreforbruk.

Forslag fra Vidar Solheim:
Det gis rom for budsjettforandring for ordningen med seniortillegg på inntil 1G
etter fylte 62 år videreføres for helsepersonell ved Rødøy- og Alderstun
omsorgssenter. Dette innenfor en ramme på kr 500.000.
Forslag fra Frank K. Heimdal:
Avtale med næringskonsulent. Rødøy kommune inngår en toårs avtale med Rolf
Inge Sleipnes som næringskonsulent. Avtalens innhold og omfang videreføres fra
2018. Næringskonsulenten skal i avtaleperioden rapportere til formannskapet to
ganger per år.
Det anses som avgjørende for avtalen at Sleipnes har stor lokalkunnskap, lokalt
nettverk, kompetanse og at han allerede jobber med større prosjekter på vegne
av kommunen.
Forslag fra Per Ivar Myrbekk:
Rødøy kommune vurderer drift av bokbuss opp mot utlånsstasjon, der pengene
brukes til innkjøp av nye bøker.
Det budsjetteres med vikar for biblioteket, slik at dette kan holdes åpent ed
bibliotekarens fravær. Det settes av kr 20.000 til vikarpott.
Vedtak:
1.
Forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas som fremlagt. Regnskapsmessig
merforbruk dekkes av tidligere års mindreforbruk.
2.

Skattøre settes til den høyest lovlige sats.

3.

Brukerbetaling til landbruk økes med 3 %.

4.

Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og
oppmålingssaker økes med 5%.

5.

Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 5 %.

6.

Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.

7.

Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.

8.

Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 10 %.

9.

Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.

10.

Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.

11.

Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.

12.

Satsene for egenandel for korttidsopphold i institusjon, langtidsopphold i
institusjon og praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon reguleres og
følger maksbeløp i forhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.

13.

Satsene for kostpenger i omsorgstjenesten reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen, slik:
•
Middag fra kr 79 til kr 81
•
Frokost/kvelds fra kr 42 til kr 43
•
Full kost fra kr 5.000 til kr 5.130/mnd
•
Reduksjon full kost ved fravær fra kr 1.250 til kr 1.280/uke

14.

Satsene for leie av trygghetsalarm settes slik:
•
Leie fra kr 211 til kr 216/mnd
•
Installering fra kr 472 til kr 480

15.

Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:
År
2018 2019
•
Inntil 16 timer/uke
1250 1330
•
Inntil 24 timer/uke
1800 1880
•
Inntil 32 timer/uke
2300 2380
•
Inntil 40 timer/uke
2800 2880
•
Over 40 timer/uke
2910 2990

Fra nytt barnehageår august 2019
•
Inntil 16 timer/uke
•
Inntil 24 timer/uke
•
Inntil 32 timer/uke
•
Over 32 timer/uke

1380
1930
2430
3040

16.

Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
År
2018 2019
•
Full plass
385
450
•
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager) 310
360
•
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager) 240
270
•
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager) 160
180

17.

Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:
År
2018 2019
•
Helårs SFO
2420 2500
•
1-10 timer/uke
1100 1180
•
Over 10 timer/uke
1320 1450

18.

Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august
2019:
År
2018 2019
•
Instrumentalundervisning
900
950
•
Lydstudio /notelære
900
950
•
Gruppeundervisning /drama /kor
720
770
•
Instrumentleie
550
550

19.

Eiendomsskatt

19.1.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for
petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

19.2.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendoms
skatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019
være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019

som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes
med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som
næringseiendom.
19.3.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på
bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som
næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for
verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
andre ledd.

19.4.

Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret
26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10.

19.5.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf.
esktl. § 11 første ledd.

19.6.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første
termin utsendes april 19 og andre termin oktober 19.

19.7.

Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr.
nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.

19.8.

Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19.
Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer
enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta
kontorjustering i år 2019.

19.9.

Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter
taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt
før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

20.

For 2019 bes rådmannen om å legge frem tilstandsrapport kvartalsvis, forøvrig
i henhold til økonomireglementet om budsjettoppfølging og rapportering.

21.

Formannskapet skal ha forpliktende plan på sakskartet i hvert møte i 2019.

22.

Avtale med næringskonsulent. Rødøy kommune inngår en toårs avtale med
Rolf Inge Sleipnes som næringskonsulent. Avtalens innhold og omfang
videreføres fra 2018. Næringskonsulenten skal i avtaleperioden rapportere til
formannskapet to ganger per år.
Det anses som avgjørende for avtalen at Sleipnes har stor lokalkunnskap,
lokalt nettverk, kompetanse og at han allerede jobber med større prosjekter
på vegne av kommunen.

23.

Rødøy kommune vurderer drift av bokbuss opp mot utlånsstasjon, der
pengene brukes til innkjøp av nye bøker.

24.

Det budsjetteres med vikar for biblioteket, slik at dette kan holdes åpent ved
bibliotekarens fravær. Det settes av kr 20.000 til vikarpott.

Punkt 2-21. Som innstillingen. Enstemmig.
Forslag Olav Terje Hoff. Som forslaget. Enstemmig.
Forslag Vidar Solheim. Forslaget falt, mot 1 stemme.
Forslag Frank K. Heimdal. Som forslaget, mot 1 stemme.
Forslag Per Ivar Myrbekk, første ledd. Som forslaget, mot 1 stemme.
Forslag Per Ivar Myrbekk, andre ledd. Som forslaget, mot 2 stemmer.

SAK 071/2018: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: STYRINGSGRUPPE OG PLANPROGRAM
Jf. saksutredning 15518
Formannskapets innstilling:
1. Planprogram vedtas som fremlagt.
2. Formannskapet settes som styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel.
Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel skal:
- Velge egen leder.
- Styre arbeidet med utarbeidelse av planforslaget i henhold til planprogrammet.
- Legge strategiske føringer og anbefale retninger for arbeidet i samarbeid med
administrasjonen.
- Legge frem forslag til kommuneplanens samfunnsdel for formannskapet.
- Lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av
planforslaget.
- Styringsgruppas arbeid er ferdig når formannskapet fremlegger
kommuneplanens samfunnsdel for behandling i kommunestyret.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 072/2018: MØTEPLAN ÅR 2019
Jf. saksutredning 15818
Formannskapets innstilling:
1. Møteplan år 2019 for Rødøy kommunestyre:
Onsdag 27. februar
Tirsdag 9. april
Torsdag 13. juni
Onsdag 25. september
Torsdag 31. oktober
Torsdag 12. desember
2. Møteplan år 2019 for Rødøy formannskap:
Tirsdag 22. januar på Rødøy
Februar – formannskapet deltar på folkemøter
Onsdag 13. mars i Øresvik
Onsdag 3. april på Selsøyvik
Tirsdag 14. mai på Nesøy
Tirsdag 3. juni i Jektvik
Torsdag 22. august i Tjongsfjorden
Torsdag 19. september
Onsdag 23. oktober
Mandag 25. november
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
SAK 073/2018: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 – EVENTUELL FASTSETTING AV
VALGDAG SØNDAG
Jf. saksutredning 16018
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune avholder valgting 2019 over én dag, mandag 9. september 2019.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
SAK 074/2018: LØNNSPOLITISK PLAN, REVISJON AV SENIORPOLITISKE TILTAK, ETTER HØRING
Jf. saksutredning 15618
PSUs innstilling:
1. Lønnspolitisk plan – seniorpolitiske tiltak, vedtas i henhold til høringsutkast, med
følgende endringer:
 Nest siste setning under punkt 6 b) endres til: «Senioravtale inngås for ett år
av gangen, og reforhandles innenfor de til enhver tid vedtatte rammer for
seniorpolitiske tiltak.»
 Første setning under «Følgende tiltak kan iverksettes» endres til: «Tiltak
etter disse punkt tilbys arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold jf.
HTA § 1, og gjelder fra fylte 60 år og til arbeidsforhold opphører.»
2. Den reviderte planen gjøres gjeldende fra og med vedtaksdato.
Vedtak:
Som innstillingen. Mot 1 stemme.

SAK 075/2018: HELGELAND SMOLT A/S: SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE SAMT
ENDRING AV BIOMASSE PÅ LANDBASERT SETTEFISKLOKALITET 34097 I REPPEN –
UTTALELSE
Jf. saksutredning 17218
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Helgeland Smolt A/S datert 30.10.2018, om
endring av utslippstillatelse og økning av biomasse, på eksisterende landbasert
settefisklokalitet 34097 Reppen i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden, såfremt det stilles krav til
rensing av utslipp minimum i samme grad som i eksisterende utslippstillatelse.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 076/2018: LOVUNDLAKS AS: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALDELEN I LURØY KOMMUNE
FOR ETABLERING AV OPPDRETTSLOKALITET VED KORSVIKA I LURØY (NESØYA, INNTIL
KOMMUNE-GRENSEN MOT RØDØY) – HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 17318
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Lovundlaks AS av 22.11.18, om dispensasjon
fra arealplanen i Lurøy for etablering av akvakulturlokalitet ved Korsvika på Nesøyas
østside, inntil kommunegrensen mot Rødøy.
2. Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til søknaden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 077/2018: VURDERING OM AVHENDING AV «GAMMELSKOLEN» PÅ STORSELSØY SKOLE,
GNR 2, BNR 4
Jf. saksutredning 17418

Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune legger ikke bygningen «Storselsøy gamle skole» ut for salg på
nåværende tidspunkt, da en anser det slik at kommunen har behov for den som
utleiebolig.
Bygningen istandsettes utvendig og innvendig såpass at den fremover kan benyttes som
gjennomgangsbolig i kretsen.
Forslag fra Tone Hammersmark Olsen
Nytt avsnitt:
Rødøy kommune utsteder skjøte på tomta, fradelt fra gnr 2/bnr 4 etter gjeldende avtale
jfr. Protokoll 30/12-1901 og 21/9-1903 i Storselsøy krets. Avtalen er bekreftet av
tidligere rådmann Hagland i protokoll av 6/3-1986.
Vedtak:
Rødøy kommune legger ikke bygningen «Storselsøy gamle skole» ut for salg på
nåværende tidspunkt, da en anser det slik at kommunen har behov for den som
utleiebolig.
Bygningen istandsettes utvendig og innvendig såpass at den fremover kan benyttes
som gjennomgangsbolig i kretsen.
Rødøy kommune utsteder skjøte på tomta, fradelt fra gnr 2/bnr 4 etter gjeldende
avtale jfr. Protokoll 30/12-1901 og 21/9-1903 i Storselsøy krets. Avtalen er bekreftet
av tidligere rådmann Hagland i protokoll av 6/3-1986.
Enstemmig.

SAK 078/2018: NY LOKAL FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT – SLUTTBEHANDLING
Jf. saksutredning 16918
Rådmannens innstilling:
Ny forskrift om politivedtekt for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
SAK 079/2018: HAF – EIERSTRATEGI OG HANDLINGSALTERNATIVER FOR HÅNDTERING AV
HUSHOLDNINGSAVFALL
Jf. saksutredning 16818
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune opprettholder vedtaket om at rådmannen iverksetter arbeidet
med å utarbeide en overordnet eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS.
Arbeidet må forankres i selskapets styrende organer, og kommunestyret holdes
løpende orientert om framdriften. Eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS
legges fram for kommunestyret for endelig behandling.
2. Rådmannen bes utrede muligheten for å delta i IRIS Salten, som alternativ til
hvordan kommunen kan løse sine lovpålagte oppgaver innenfor avfallshåndtering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

SAK 080/2018: DELEGERING AV ARBEIDSGIVERANSVAR OVERFOR ORDFØRER
Forslag fra Frank Heimdal:
Oppfølging av arbeidsgiveransvar for ordføreren i Rødøy kommune delegeres til
posisjons- og opposisjonslederen. Varaordføreren i Rødøy holdes løpende orientert om
alle saker og korrespondansen ordføreren er inne i, for å lettere kunne inntre når
ordføreren har ferie og fravær.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
SAK 081/2018: DELEGERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET OVERFOR RÅDMANNEN
Forslag fra Frank Heimdal:
Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for rådmannen delegeres formannskapet.
Formannskapet erstatter komité for oppfølging av arbeidsgiveransvar overfor
rådmannen, punkt 2.3 i delegeringsreglementet.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
SAK 082/2018: GRENSEJUSTERING
Forslag fra Frank Heimdal:
I forbindelse med utredning om grensejustering bes administrasjonen om å utrede flere
alternativ. Dette er en sak som vil få konsekvenser for alle innbyggere i Rødøy. Alle må
derfor høres i saken, krets for krets, ikke bare befolkningen i delte kretser.
Det er også viktig å konsekvensutrede kommunedeling, grensen mot Meløy, og det er en
selvfølge at eventuelle grensejusteringer både kan flytte grensene nordover og sørover.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
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