•

Spørsmål fra Margareth Mathisen:
o Utbygging vannverk Storselsøy
o Kommunal bolig Storselsøy
o Krav om kompensasjon for langvakter

Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 019/2019: FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:
ÅRSMELDING 2018
Jf. saksutredning 05019
Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2018 for felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne tas til
orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 020/2019: SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Jf. saksutredning 05619
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy formannskap vedtar skoleruta for skoleåret 2018/2019 slik den foreligger i
vedlegget til saken.
2. Eventuelle avspaseringsdager må legges til høstferieuka.
3. SU ved den enkelte skole skal godkjenne eventuelle avspaseringsdager.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 021/2019: FILMFEST SALTENS FREMTID
Jf. saksutredning 05919
Formannskapets innstilling:
1. Filmfest Salten bør videreføres.
2. Rødøy kommune dekker skyssutgifter knyttet til filmfest Salten dekket av egne DKSmidler.
3. Rødøy kommune ber om at Salten kultursamarbeid ser på mulige løsninger for
finansiering av filmfest Salten.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Olav Terje Hoffs habilitet vurdert i sak 022/2019. Han ble erklært habil. Enstemmig.
Sak 022/2019: GODTGJØRELSE ORDFØRER
Jf. saksutredning 06019
Formannskapets innstilling:
1. Ordførers godtgjørelse settes til 85 % av stortingsrepresentantene, gjeldende fra
1. mai 2019.

2. Rødøy kommune utbetaler ettergodtgjøring for folkevalgte på heltid. Det gis 1 ½
måneds etterlønn dersom den folkevalgte har en jobb å gå tilbake til, og 3 måneder
dersom den folkevalgte ikke har en jobb å gå tilbake til.
3. Innmelding av ordfører i den ordinære tjenestepensjonsordningen (TPO)
videreføres.
Forslag fra Frank K. Heimdal:
Nytt pkt. 4:
Rødøy kommune dekker telefon, internett og reiseutgifter til
ordfører, inkludert reise til kontor på rådhuset hjemmefra. Reise
dekkes etter statens regulativ.
Tillegg til pkt. 2:
Pensjon regnes i denne sammenheng som å gå tilbake i jobb.
Vedtak:
1. Ordførers godtgjørelse settes til 85 % av stortingsrepresentantene, gjeldende fra
1. mai 2019.
2. Rødøy kommune utbetaler ettergodtgjøring for folkevalgte på heltid. Det gis 1 ½
måneds etterlønn dersom den folkevalgte har en jobb å gå tilbake til, og 3
måneder dersom den folkevalgte ikke har en jobb å gå tilbake til. Pensjon regnes i
denne sammenheng som å gå tilbake i jobb.
3. Innmelding av ordfører i den ordinære tjenestepensjonsordningen (TPO)
videreføres.
4. Rødøy kommune dekker telefon, internett og reiseutgifter til ordfører, inkludert
reise til kontor på rådhuset hjemmefra. Reise dekkes etter statens regulativ.
Enstemmig.
Sak 023/2019: KYSTPLAN HELGELAND – SLUTTBEHANDLING/EGENGODKJENNING
Jf. saksutredning 09419
Plan- og jordstyrets innstilling:
1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 samt Plan- og bygningslovens § 9,
vedtas det foreliggende forslag til Kystplan Helgeland datert 12.04.2019, som
kommunedelplan/kystsoneplan i Rødøy kommune, samt som interkommunal
Kystsoneplan – Kystplan Helgeland – med følgende endringer/korrigeringer:
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland vedr. ny akvakulturlokalitet
Kjølsøyvær tas til følge, ved at lokaliteten Kjølsøyvær A13 tas ut av planen og
arealet erstattes med «fellesområdet» «Bruk og vern av sjø og vassdrag».
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland vedr. de nye akvakulturlokalitetene
Håvær, Blekvær og Lyngvær tas til følge, ved at lokalitetene Håvær(A14),
Blekvær(A16) og Lyngvær(A15) tas ut av planen og arealet erstattes med
«fellesområdet» «Bruk og vern av sjø og vassdrag».
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland til generell disponering av
sjøarealer til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» tas ikke til følge, og vedr.
denne gjennomføres eventuell mekling.
 Vedr. de merknader som fremkommer under planfaglige råd i skriv fra
Fylkesmannen i Nordland og fra Nordland Fylkeskommune, samkjøres en
korrigering av disse bestemmelsene med de andre kommunene i
plansamarbeidet.
Temakart som tydelig viser grensen for 20 meters dybde utarbeides.
2. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, og et
eksemplar av planen sendes til fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte
statlige fagmyndigheter. Det startes et arbeid med å kartlegge eventuelle verdifulle
områder for dyre- og fugleliv og friluftsinteresser, som skal avsettes i planen.

Forslag fra Olav Terje Hoff:
1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 samt Plan- og bygningslovens § 9,
vedtas det foreliggende forslag til Kystplan Helgeland datert 12.04.2019, som
kommunedelplan/kystsoneplan i Rødøy kommune, samt som interkommunal
Kystsoneplan – Kystplan Helgeland – med følgende endringer/korrigeringer:
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland vedr. ny akvakulturlokalitet
Kjølsøyvær tas til følge, ved at lokaliteten Kjølsøyvær A13 tas ut av planen
og arealet erstattes med «fellesområdet» «Bruk og vern av sjø og
vassdrag».
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland vedr. de nye
akvakulturlokalitetene Håvær, Blekvær og Lyngvær tas til følge, ved at
lokalitetene Håvær(A14), Blekvær(A16) og Lyngvær(A15) tas ut av planen og
arealet erstattes med «fellesområdet» «Bruk og vern av sjø og vassdrag».
 Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland til generell disponering av
sjøarealer til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» tas ikke til følge, og vedr.
denne gjennomføres eventuell mekling.
 Vedr. de merknader som fremkommer under planfaglige råd i skriv fra
Fylkesmannen i Nordland og fra Nordland Fylkeskommune, samkjøres en
korrigering av disse bestemmelsene med de andre kommunene i
plansamarbeidet.
Temakart som tydelig viser grensen for 20 meters dybde utarbeides.
2. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, og et
eksemplar av planen sendes til fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte
statlige fagmyndigheter.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 024/2019: ÅRSREGNSKAP 2018
Jf. saksutredning 05319
Formannskapets innstilling:
1. Revisors beretning tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 tas til orientering.
3. Kontrollutvalgets vedtak om nummerert brev: revisjonsrapport nr 1 –
revisjonsrapport 2018 tas til orientering.
4. Årsregnskapet for 2018 vedtas som fremlagt.
5. Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk
kr 30.971.653. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond kr 30.971.653.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 025/2019: ÅRSRAPPORT 2018
Jf. saksutredning 05419
Formannskapets innstilling:
Årsrapport 2018 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 026/2019: KVARTALSRAPPORT 1/2019
Jf. saksutredning 06119
Formannskapets innstilling:
1. Kvartalsrapport 1/2019 tas til orientering.
2. Det innhentes fastrentetilbud for eksisterende lån, jf. saksfremlegget om
finansforvaltning.
3. I møte mellom formannskapet og lokalutvalget på Nordnesøy 14. mai 2019 ble det
diskutert investeringer i grenseområdene skulle utsettes i påvente av avgjørelse i
spørsmålet om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner.
Investeringsprosjektene
a. Gjennomgangsbolig på Nordnesøy
b. Storselsøy vannverk: Nytt råvannsmagasin
utsettes inntil KMD har gjort vedtak i sak om grensejusteringer. Kommunestyret gjør
ny vurdering da.
4. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Konto, beskrivelse
Ansvar
kr
17301 Tilskudd fra fylkeskommunen
930 Næringsfond
575.000
15502 Avsetn. Næringsfond B
930 Næringsfond
-550.000
15504 Avsetn. Til Gründerfond
930 Næringsfond
-25.000
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 027/2019: BRUK AV PREMIEFOND – BUDSJETTREGULERING 2019
Jf. saksutredning 07219
Formannskapets innstilling:
Til delbetaling av Rødøy kommunes pensjonsfaktura i år 2019 benyttes kr 3.000.000 av
pensjonsfondet i KLP. Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 028/2019: FINANSIERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM IKT DRIFT OG DIGITALISERING –
BODØ KOMMUNE
Jf. saksutredning 05219
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune finansierer prosjektet for gjennomføring av avtale om
vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og
digitalisering som vedtatt i K-sak 002/2019 ved bruk av disposisjonsfond. Rammen settes
til kr 2,77 mill. ekskl. mva. over to år. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 029/2019: KONTROLLUTVALGET: FREMDRIFT INVESTERINGSPROSJEKTER 2016-2018
Jf. saksutredning 06319
Formannskapets innstilling:
Kontrollutvalgets vedtak i sak 11/19 Fremdrift investeringsprosjekter 2016-2018 tas til
orientering.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 030/2019: DELEGERINGSREGLEMENT: EVALUERING OG TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV
Jf. saksutredning 07319
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret har evaluert delegeringsreglementet med tidligere vedtatte
endringer og videredelegeringer.
2. Utkast til nytt delegeringsreglement vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 031/2019: GRENSEJUSTERING – UTTALELSE TIL BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE
Jf. saksutredning 07919
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret gir uttalelse til befolkningsundersøkelse i forbindelse med utredning av
grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner.
1. Rødøy kommune står fast ved tidligere vedtak om at kommunen skal bestå
som i dag, med dagens grenser.
2. Rødøy skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god
samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Kommunen anser at de
økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er tilstede,
basert på forventet inntektsutvikling. Kommunen har lavt folketall og
utfordringer knyttet til geografi og avstand. Derfor vil en aktivt søke
samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant
kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for
morgendagens kommuner.
3. Rødøy kommune ønsker ikke deling av kommunen, eller grensejusteringer
mot nabokommunene, så lenge det ikke finnes hensiktsmessige og
helhetlige løsninger for regionen.
4. Det er også viktig at KMD konsekvensutreder kommunedeling, grensen mot
Meløy, og det er en selvfølge at eventuelle grensejusteringer både kan flytte
grensene nordover og sørover.
5. Dersom departementet går imot anbefalingene fra Rødøy kommune er det
viktig at:
a. Dersom ny grense skal gå i Sørfjorden må den ikke gå mellom
bruksnummer 11 og 12, men øst for gårdsnummer 12 for å sikre at
alle innbyggerne i området er med.
b. At restkommunen beholder kraftverkene Smibelg-Storåvatn, som er
kritiske for videre drift.
Forslag fra Tove Engseth:
Kommunestyret gir følgende uttalelser til befolkningsundersøkelser i forbindelse med
utredning av grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner:
1. Det er stor forståelse for at Rødøy kommune ikke kan bestå med dagens
uhensiktsmessige og diskriminerende grenser mot Lurøy.
2. Bakgrunnen for innbyggerinitiativet fra Øresvik og Sørfjorden, var/er mellom annet,
at innbyggere etter hvert har innsett at Rødøy kommune, etter utallige hendelser og
lokalutvalgshenvendelser fra og med ca. år 2010, blant annet ikke har respektert
eller oppfylt sine egne omsorgsvedtak fra 2011 (sak 45) og heller ikke fra 2014 (sak
71-72).

3. Spesielt siden 2014 har det vært gjort flere lokalutvalgsvedtak, møteavstemminger
og senest telefonundersøkelser i Øresvik og Sørfjorden kretser, samt en privat
henvendelse fra grunneier på Gjersvik, som taler klart for et felles innbyggerinitiativ
om grensejustering av hele Tonneshalvøya og Sørfjorden, til Lurøy. (Dokumentasjon
med begrunnelser, foreligger i flere tidligere oversendelser til Fylkesmannen og
KMD).
4. Delvis på grunn av senere års store -, og dårlig fundamenterte investeringer, samt
med nye planer i nordre Rødøy, er det fortsatt ikke politisk –administrativ vilje til å
fremforhandle, vedta og gjennomføre respektable tjenester til innbyggere i en del
grenseområder. Med sin umiddelbare nærhet til gode og forbilledlige, spesielt h&otjenester på Lurøy fastland, gjelder dette spesielt for Tonneshalvøya, og for så vidt
også for Sørfjorden. I denne sammenheng tillegges det også, at Rødøy, ikke har hatt
fast ansatte leger siden 2016. Og på grunn av det forholdet og avstanden til Rødøy
sine legekontor, så har alle innbyggere i grenseområdet mot Lurøy, skaffet seg
fastlege utenfor kommunen (De aller fleste på Lurøy fastland).
5. I reformperioden valgte kommunen også å vedta et retningsvalg med flytting fra
Helgeland regionråd til Salten regionråd, og har siden fortsatt med å endre -opprette
nye samarbeidsavtaler på nordsiden av kommunen. I tillegg arbeides det nå
intensivt med å få flyttet helseforetak fra Helgelandssykehuset til
Nordlandssykehuset. Disse endringer gjør at innbyggere i søndre Rødøy blir
ytterligere berørt av negative konsekvenser, når det ses på f.eks. reisemønster for
brukere av jordmortjenester, psykisk helse, spesialisthelsetjenesten,
sykehusopphold, Nav, etc.
6. Kommunen uttaler store bekymringer for tap av rammetilskudd for innbyggere i
blant annet, Øresvik og Sørfjorden, men unnlater å nevne at kommunen ved en
grensejustering unngår drift og vedlikehold av Øresvik skole (17 elever og 5,5
stillinger) med grendehus, samt vedlikehold av ca. 3-4 km vei og 2 kommunale kai.
At Rødøy, etter reformoppstart, valgte å følge rådmannens oppfordring, om å ikke
utrede eiendomsskatt, kan i lys av innbyggerinitiativet ses på som en kommunal
hensiktsmessig tilrådning i mot grensejustering, all den tid at Lurøy allerede da
hadde innført en allestedsværende upopulær skatt, som en del av innbyggere i
Rødøy ikke ønsker å bli pålagt, i bytte for Lurøy sine tjenester og muligheter. (Det er
et stort antall fritidsboliger i Rødøy)
7. Det har vært ytret en til dels uberettiget lokal motstand mot grensejustering, med
den begrunnelse at skolen kan bli nedlagt. Det som kan dokumenteres i den
sammenheng, er at Rødøy og Lurøy allerede i 2017, gjorde en avtale om å arbeide
med muligheten for en felles skolestruktur på Lurøy -Rødøy fastland, hvor 3 skoler
ligger innenfor en felles veiavstand på ca. 22 km.
8. Behovet for kraftinntekter fra Smibelg - Storåvatn fremstilles ensrettet som et
ulitmatum for at Rødøy skal klare seg økonomisk, med eller uten grensejustering.
Men, det omtales ikke noe om forventet inntekt, eller om at en grensejustering som
gjør at kraftutbyggingen havner i Lurøy, vil medføre at det blir foretatt en
skjønnsbehandling av fremtidige erstatningsoppgjør mellom kommunene. (Reglene
om økonomisk oppgjør mellom kommunene er å finne i inndelingsloven kap. V, jf.
Rundskriv H-10/15)
9. Å bli en fullverdig del av et samfunn med 6-700 innbyggere, ved ca. 35 km med felles
vei, på nåværende Lurøy – og Rødøy fastland, vil gi langt større muligheter for god
og fremtidsrettet planlegging -og utvikling, innenfor et felles geografisk område
tilhørende bare Lurøy kommune.
10. At lokal avstand på vei, fra Øresvik og Sørfjorden, til Mo i Rana, er ca. 100 km, og at
Lurøy og Rana tilhører samme regionråd, må også være med på, å nå kvalifisere til
en forventet grensejustering, som åpenbart er fornuftig, hensiktsmessig og
fremtidsrettet, både for kommuner, region og ikke minst innbyggere.
Vedtak:
Som innstillingen. Mot en stemme som avgitt for forslaget.

Sak 032/2019: NÆRINGSFOND – REVISJON AV RETNINGSLINJER
Jf. saksutredning 07819
Formannskapets innstilling:
1. Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale næringsfondene
vedtas som framlagt.
2. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond A, næringsfond B, og gründerfond
vedtas som framlagt.
3. Erstattede retningslinjer oppheves:
a. Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale
næringsfond
b. Retningslinjer for bruk av næringsfond – kjøp av fiskefartøy m.v. Rødøy
kommune
c. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond B
d. Vedtekter for Rødøy kommunale næringsfond A
e. Retningslinjer for Rødøy kommunale gründerfond
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 033/2019: VISIT BODØ: AKTIVITETSPLAN 2017/2018 OG ÅRSRAPPORT 2018
Jf. saksutredning 08719
Formannskapets innstilling:
Visit Bodøs aktivitetsplan 2017/2018 og årsrapport 2018 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 034/2019: ENDRINGER I MERKURFORSKRIFTEN: HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 08819
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune anser Merkur-ordningen som svært viktig for å opprettholde små
butikker med ekstra servicetilbud i distriktene, og støtter de foreslåtte endringene til
Merkur-forskriften.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 035/2019: MYKEN DESTILLERI AS: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Jf. saksutredning 10019
Rådmannens innstilling:
1. Myken Destilleri AS (org.nr. 913 072 308) v/daglig leder Roar Larsen gis
skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til lokaler i Gammelbruket, gnr. 71, bnr.
30, 8181 Myken, areal som skissert i søknaden.
2. Det gis dispensasjon fra kravet i kommunal alkoholpolitiske handlingsplan om
serveringsbevilling etter serveringsloven § 3 før skjenkebevilling kan utøves.
3. Skjenketid settes som i Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salg- og
skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune § 3-1. Lokaler i andre etasje
skal ikke benyttes når kafé Bruket Bord og Bar er åpen.
4. Roar Larsen, f. 16.02.65, godkjennes som bevillingsstyrer.

5. Jan S. Hellstrøm, f. 26.10.46, godkjennes som stedfortreder.
6. Bevillingen gis i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt
kommunale forskrifter for åpnings- og salgstider.
7. Det stilles krav om ekstra sikkerhetstiltak i produksjonslokaler, som beskrevet i epost
av 27.05.2019.
8. Bevillingsgebyr fastsettes til minimumsgebyr, for tiden kr. 5200,- pr år. Dersom det
ved årsskiftet foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og
faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta etterberegning og etteroppgjør.
9. Bevillingen er gyldig til 30.06.2020.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 036/2019: AVLASTNING I INSTITUSJON FOR PERSONER UNDER 18 ÅR
Jf. saksutredning 10119
Rådmannens innstilling:
Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik:
Konto, beskrivelse
Ansvar
Avlastning i institusjon for personer
358 Tiltak funksjonshemmede
under 18 år
19400 Bruk av disposisjonsfond
950 Fond

kr
450 000
-450 000

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 037/2019: KLAGE PÅ VEDTAK – GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR
LILLE INDRE ROSØY
Jf. saksutredning 10219
Rådmannens innstilling:
1. Det vises til klage datert 26.04.19 fra Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, på
Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, godkjent av Rødøy kommunestyre i møte
den 09.04.19 under k.sak 015/2019.
2. Klagen fra Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid tas til følge dit hen at følgende tas inn
i reguleringsbestemmelsene:
«Innen områder under kote + 3,0 må byggverk og anlegg dimensjoneres og
konstrueres slik at de tåler belastninger og skader slik at det ikke oppstår fare for
forurensning. Disse byggverk og anlegg skal byggemeldes som søknadspliktige
tiltak.»
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Olav Terje Hoffs habilitet vurdert i sak 038/2019. Han ble erklært habil. Enstemmig.
Sak 038/2019: NÆRINGSAREAL VÆRANGFJORDEN – INTENSJONSAVTALER OM GRUNNERVERV, SAMT
AVTALE OM RETT TIL OVERTAGELSE AV INTENSJONSAVTALER
Jf. saksutredning 10319

Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå intensjonsavtaler med MaryAnn Strømdahl og Willy Olav Eivik, herunder å gjøre mindre justeringer innenfor
rammene gitt i avtaleutkastene.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Helgeland Smolt AS om rett til å
overta avtalene Rødøy kommune har inngått i forbindelse med planlagt utbygging
ved Klubban i Værangfjorden.
3. Rådmannen gis fullmakt til å tiltre og gjennomføre intensjonsavtalenes rett om
grunnerverv, og avtalens rett for Helgeland Smolt AS om å overta grunneieravtalene
med Finn Heiberg Strømsvik, Mary-Ann Strømdahl og Willy Olav Eivik.
4. Investeringsbudsjettet for årene 2019-2022 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Vederlag ulempeerstatning
Bruk av restlikviditet

Prosjekt
Næringsareal Værangfjorden
Næringsareal Værangfjorden

kr
80.000
-80.000

Det kreves refusjon for vederlag til ulempeerstatning i følge avtale, dersom
Helgeland Smolt AS overtar grunneieravtalene i avtaleperioden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Anita Tustervatns habilitet vurdert i sak 039/2019. Hun ble erklært inhabil. Enstemmig.
Sak 039/2019: ANITA TUSTERVATN: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Jf. saksutredning 10419
Rådmannens innstilling:
1. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem fra og
med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Heidi Anita Fyhn trer inn som nytt fast kommunestyremedlem.
2. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som formannskapsmedlem fra og
med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Som nytt medlem i formannskapet velges:…………….............……….
b) Som nytt varamedlem til formannskapet velges:..............................
3. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som medlem i Nordnesøy
lokalutvalg fra og med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Som nytt fast medlem i Nordnesøy lokalutvalg oppnevnes Anita Karin
Didriksen.
b) Som nytt varamedlem til Nordnesøy lokalutvalg oppnevnes Eskild Grønning.
Varamedlemslisten blir som følger: 1. Roy Lars Normann Otheliussen
2. Trude Jentoft
3. Tor Kristoffer Olsen
4. Stine Marita Alsli Didriksen
5. Eskild Grønning
4. Som nytt varamedlem til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre innstilles:......................
5. Som ny politisk representant til arbeidsgruppen for bygging av helsehus i Jektvik,
velges.......................
Forslag fra Arbeiderpartiet/KrF:
Nytt punkt 2 a):
Som nytt medlem i formannskapet velges Inger Monsen.
Nytt punkt 2 b):
Som nytt varamedlem til formannskapet velges Kristian Aanes.
Nytt punkt 4:
Som nytt varamedlem til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre
innstilles Elin Monsen.

Nytt punkt 5:

Som ny politisk representant til arbeidsgruppen for bygging av
helsehus i Jektvik, velges Inger Monsen.

Vedtak:
1. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem fra
og med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Heidi Anita Fyhn trer inn som nytt fast kommunestyremedlem.
2. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som formannskapsmedlem fra
og med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Som nytt medlem i formannskapet velges Inger Monsen.
b) Som nytt varamedlem til formannskapet velges Kristian Aanes.
3. Anita Kristin Tustervatn innvilges fritak fra vervet som medlem i Nordnesøy
lokalutvalg fra og med 15. juli 2019 og for resten av valgperioden 2015-2019.
a) Som nytt fast medlem i Nordnesøy lokalutvalg oppnevnes Anita Karin
Didriksen.
b) Som nytt varamedlem til Nordnesøy lokalutvalg oppnevnes Eskild Grønning.
Varamedlemslisten blir som følger: 1. Roy Lars Normann Otheliussen
2. Trude Jentoft
3. Tor Kristoffer Olsen
4. Stine Marita Alsli Didriksen
5. Eskild Grønning
4. Som nytt varamedlem til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre innstilles Elin
Monsen.
5. Som ny politisk representant til arbeidsgruppen for bygging av helsehus i Jektvik,
velges Inger Monsen.
Enstemmig.
Sak 040/2019: NY STUDIESTRUKTUR NORD UNIVERSITET – UTTALELSE FRA RØDØY KOMMUNE
Forslag fra AP/KrF:
Høringsuttalelse fra Rødøy kommune:
Da Nord Universitet (NU)ble etablert i 2016 sto det i fusjonsavtalen at "nåværende
studiesteder skulle styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner". Forslaget til ny
studiestruktur ved NU går i motsatt retning og tar ikke hensyn til det som står i avtalen.
Høgskolen i Nesna har i hundre år vært en slik betydningsfull utdanningsinstitusjon i vår
region. Skolen har vist evne til å møte utfordringer og stadig nye krav ved å omstille seg
og videreutvikle studietilbudet. Det å kunne studere desentralisert og samlingsbasert
har gitt mange fra vår region muligheter for å ta utdanning i nær tilknytning til bosted.
Studentsamskipnaden har gjennom mange år hatt tilbud om boplass og barnehage til
studentenes barn. En stor del av disse studentene bosatte seg i regionen, og fikk jobb i
barnehage og skole her. Det samme gjelder for de som har tatt sykepleierutdanning på
Helgeland. De har i stor grad valgt å bo og jobbe i nærområdet etter endt utdanning.
Rødøy har gjennom flere år fått mange lærere og barnehagelærere som har tatt
utdanningen på Nesna. Mange av våre egne ungdommer har valgt å komme tilbake og
jobbe i egen kommune. Rødøy har i lang tid hatt god dekning av lærere med
fagkompetanse, men vi ser av søknadsmassen de siste par årene at det er færre søkere
med rett kompetanse. Det er og vil være et stort behov for barnehagelærere,
grunnskolelærere og sykepleiere nå og i framtida. Dette gjelder både her i vår region,
men også i landet forøvrig. Derfor er det svært viktig med en profesjonsutdanning på
Helgeland. Studiestedet på Nesna må styrkes og ikke legges ned.

Rektor skriver i sin rapport at "Nord universitet har relativt svake resultater innenfor
forskning og mange relativt små fagmiljøer med få og lite aktive forskere. Dersom Nord
universitet skal lykkes faglig, og styrke sin posisjon som regional utviklingsaktør, må den
faglige virksomheten konsentreres til færre steder". Denne konklusjonen står i sterk
kontrast til det Dag Aksnes forsker 1 ved NIFU (Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning) har funnet i sin studie: "NIFU har studert
betydningen av størrelse på institutter på landets universiteter og høgskoler, fire år etter
at strukturreformen ble dratt i gang for alvor, og drøyt to år etter at mange av de store
fusjonene var realisert. Når NIFU ser på instituttene på universiteter og vitenskapelige
høgskoler finner de store forskjeller i produktivitet av vitenskapelige publikasjoner. Men
størrelse synes ikke å ha noen betydning. Vi har studert 210 ulike institutter på
universiteter og vitenskapelige høgskoler. Vi har talt antall publikasjoner per FoUårsverk (forskning og utviklingsarbeid), og vi har sett på siteringshyppigheten til disse
publikasjonene. Når disse måltallene blir lagt til grunn finner vi altså at størrelsen ikke
har noen betydning i forhold til hva instituttene presterer innen forskning."
Videre sier forsker Dag Aksnes: "Man bør ikke ha forventninger om at større institutter i
seg selv fører til bedre forskning. Det er ingen resultater i denne studien som tyder på at
det generelt vil være tilfellet. Heller ikke i tilsvarende tidligere norske og internasjonale
studier. — Det har vært argumentert med at fagmiljøene må ha en viss størrelse for at
man skal kunne prestere på høyt nok nivå, tiltrekke seg flinke folk internasjonalt med
videre. På instituttnivå finner vi ingenting som understøtter slike argumenter, iallfall ikke
som gir seg utslag på de parameterne vi har brukt. Spørsmålet om robuste
forskningsmiljøer er åpenbart viktig. Men små institutter kan ha robuste miljøer innen
utvalgte og spesifikke forskningstema. Motsatt kan mellomstore og store institutter ha
lite robuste miljøer i tilfeller der forskningen er spredt på for mange ulike tema.
Instituttstørrelse trenger ikke å ha noen betydning."
Statsråd Iselin Nybø skriver i sin uttalelse at "Universitet må ivareta sitt
samfunnsoppdrag og utdanne kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør".
Videre skriver hun "Det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse og at
flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av
der de bor". En del av dette samfunnsansvaret må etter vår mening også omfatte både
arbeidsplassene ved studiestedet og ringvirkningene en eventuell nedleggelse vil få for
et helt lokalsamfunn.
Rødøy kommune mener at intensjonen i fusjonsavtalen fra 2016 opprettholdes;
Studiestedet på Nesna må styrkes og fortsatt være en betydningsfull
utdanningsinstitusjon på Helgeland.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 15.40

