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Forslag natursti til Friluftsrådet: Rødøyløva
Næringsareal Vågaholmen

Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 042/2019: NÆRINGSFOND – RETTELSE I NYE RETNINGSLINJER
Jf. saksutredning 12419
Formannskapets innstilling:
1. Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av de kommunale næringsfondene
vedtas med rettelse som framlagt.
2. Retningslinjer for Rødøy kommunale næringsfond A, næringsfond B, og
gründerfondet vedtas med rettelse som framlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 043/2019: NÆRINGSFOND – OPPFØLGING AV BRUK
Jf. saksutredning 14319
Formannskapets innstilling:
1. Oppfølgingen av bruk av næringsfond tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 044/2019: KVARTALSRAPPORT 2/2019
Jf. saksutredning 13019
Formannskapets innstilling:
1. Kvartalsrapport 2/2019 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2019 reguleres slik, alle beløp eks mva.:
Konto, beskrivelse
Ansvar
10400 Avsetning feriepenger
960 Korreksjoner
19400 Bruk av disposisjonsfond
950 Fond
12702 Konsulenttjenester
188 Arbeidsmiljøtiltak
19400 Bruk av disposisjonsfond
950 Fond
15400 Avsetning til disposisjonsfond 950 Fond
13700 Kjøp fra andre (private)
381 Legetjenesten
12704 Juridisk bistand
381 Legetjenesten

kr
141.617
-141.617
90.000
-90.000
868.263
-948.268
80.000

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 045/2019: AVFALLSHÅNDTERING – VURDERING AV FREMTIDIGE ORDNINGER
Jf. saksutredning 15319
Formannskapets innstilling:
1. Status for pågående prosesser tas til orientering.
2. Rødøy kommune ønsker å gå videre med utredning om et felles avfallsselskap for
hele Helgeland, i henhold til anbefalingen fra PwC, og som et ledd i utarbeidelse av

en eierstrategi. Det forutsettes at selskapenes ledelse og styrende organer
involveres i nødvendig grad, og at representantskapet beslutter hvordan prosessen
skal organiseres og finansieres.
Forslag fra SP/FrP/RFL:
Rødøy kommune kan være enige i sammenslåing av avfallsselskapene HAF og Shmil
men:
Rødøy kommune ber Rana kommune om å rette sin henvendelse til
styre/representantskap som rette instans.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 046/2019: DIGITAL INFRASTRUKTUR OG SMARTERE SALTEN
Jf. saksutredning 15619
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune deltar i prosjektet digital infrastruktur og smartere Salten.
Rådmannen utnevner en deltaker til tverrfaglig referansegruppe i prosjektet.
Medfinansiering av prosjektet innarbeides i budsjettet med kr 36 667 per år i 2020, 2021
og 2022, totalt kr 110 000 i økonomiplanperioden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 047/2019: VURDERING AV OMSORGSTUN I ØRESVIK KRETS
Jf. saksutredning 16019
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret tar utredningen til orientering.
2. Omsorgstun i Øresvik realiseres ikke på bakgrunn av at
• det ikke er samsvar mellom det reelle behov for tjenester og det omfang
som en utbygging av et omsorgstun representerer.
• kompetanse og kapasitet er allerede svært utfordrende og vil bli enda mer
krevende ved et nytt omsorgstun.
• det ville innebære et behov for en total omstrukturering av dagens
tjenester.
• en ny organisasjonsenhet i eget bygg ikke kan forsvares ut fra økonomiske
hensyn.
3. Rødøy kommune skal etter dette vedtaket legge fram ny sak hvor det framkommer
alternativer som løser utfordringene med omsorgs-/hjemmetjenester i de kretsene
som har utfordringer med dette.
Forslag fra Tove Engseth:
Punkt 4:
Blir det fra KMD i høst ikke bestemt grensejustering mot Lurøy, innleder Rødøy
kommune ved administrasjon og ordfører, forhandlinger med Lurøy kommune om kjøp
av omsorgstilbud og omsorgsboliger i Lurøy kommune til innbyggere i Øresvik krets.
Innen våren 2020 skal det ovenfor kommunestyret legges frem til saksbehandling forslag
som inneholder tilbud om hjemmesykepleie og omsorgsboliger for Øresvik, sammen
med kostnader og konsekvenser for Rødøy kommune.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar utredningen til orientering.
2. Omsorgstun i Øresvik realiseres ikke på bakgrunn av at
• det ikke er samsvar mellom det reelle behov for tjenester og det omfang som
en utbygging av et omsorgstun representerer.
• kompetanse og kapasitet er allerede svært utfordrende og vil bli enda mer
krevende ved et nytt omsorgstun.
• det ville innebære et behov for en total omstrukturering av dagens tjenester.
• en ny organisasjonsenhet i eget bygg ikke kan forsvares ut fra økonomiske
hensyn.
3. Rødøy kommune skal etter dette vedtaket legge fram ny sak hvor det
framkommer alternativer som løser utfordringene med omsorgs/hjemmetjenester i de kretsene som har utfordringer med dette.
4. Blir det fra KMD i høst ikke bestemt grensejustering mot Lurøy, innleder Rødøy
kommune ved administrasjon og ordfører, forhandlinger med Lurøy kommune om
kjøp av omsorgstilbud og omsorgsboliger i Lurøy kommune til innbyggere i Øresvik
krets.
Innen våren 2020 skal det ovenfor kommunestyret legges frem til saksbehandling
forslag som inneholder tilbud om hjemmesykepleie og omsorgsboliger for Øresvik,
sammen med kostnader og konsekvenser for Rødøy kommune.
Enstemmig.
Sak 048/2019: NAV – PILOTPROSJEKT GILDESKÅL, MELØY OG RØDØY. EVALUERING
Jf. saksutredning 15919
Formannskapets innstilling:
1. NAV-leders evaluering av pilotprosjektet som er gjennomført sammen med Gildeskål
og Meløy kommuner, tas til orientering.
2. Rapporten «Partnerskapsprosjektet NAV i Nordland i en ny tid» tas til orientering.
3. Rødøy kommune ønsker å være en del av tjenesteområdet Ytre Salten, som i dag.
4. NAV Rødøy opprettholder dagens struktur; organisering, ledelse, finansiering og
lokalisering.
5. Rødøy kommune ønsker å videreføre erfaringene fra pilotprosjektet ved å fortsette
det faglige samarbeidet med Gildeskål og Meløy kommuner, for å utnytte
ressursene til det beste for brukerne av NAV. På denne måten skal vi ta vare på
lokale arbeidsplasser i NAV, samtidig som vi møter fremtidige krav til kompetanse og
fagmiljøer, og reduserer sårbarheten i forhold til bemanning og kapasitet.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 049/2019: ORIENTERING OM BRUK AV GNR. 34 BNR. 49 JEKTVIK, BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE
Jf. saksutredning 17119
Rådmannens innstilling:
1. Det vedtatte prosjektet botilbud til personer med pyskisk utviklings/funksjonshemming stoppes.
2. Det legges frem nye saker om både tjeneste- og boligtilbud så snart behov er
nærmere avklart.

Forslag fra AP/KrF:
1. Det vedtatte prosjektet til personer med psykisk utviklings-/funksjonshemming i
boligen gnr. 34 bnr. 49 i Jektvik stoppes.
2. Det legges frem nye saker om tjeneste- og botilbud i Jektvik, så snart behov er
nærmere avklart.
Vedtak:
Som forslaget. Mot en stemme som avgitt for innstillingen.
Sak 050/2019: CLEMENS KRAFT A/S, NETTILKNYTNING FOR MELFJORDBOTN OG GJERVALÅGA
KRAFTVERKER - UTTALELSE
Jf. saksutredning 16319
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av januar 2019 fra Clemens Kraft A/S om
nettilknytning for Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverker, med 22 kV linje fra
Melfjordbotn til Øresvik trafostasjon.
2. Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til søknaden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 051/2019: GIGANTE SALMON RØDØY A/S, SØKNAD OM NY LANDBASERT LOKALITET FOR
OPPDRETT AV MATFISK AV LAKS; «ROSØY» - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 16419
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Gigante Salmon Rødøy A/S datert 30.04.19, om
ny lokalitet for oppdrett av laks; «Rosøy» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 052/2019: MOWI NORWAY A/S, SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET;
«LINESVIKA» – HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 16519
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Mowi Norway A/S datert 08.07.19, om ny
lokalitet for oppdrett av laks og ørret; «Linesvika» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 053/2019: DEMENSTEAM OG DAGAKTIVITETSTILBUD INNEN OMSORG
Jf. saksutredning 16619
Rådmannens innstilling:
1. Det tas til orientering at demensteamet ved Rødøya omsorgssenter nå er i funksjon.

2. Det opprettes et ambulerende dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med
demens, forutsatt finansiert gjennom statlige tilskudd.
3. Det opprettes aktivitetstilbud ved Alderstun omsorgssenter, finansiert innenfor
dagens ramme.
Forslag fra AP/KrF:
Nytt punkt 1: Demensteamet ved Rødøya omsorgssenter er nå i funksjon og har
ansvar for hele kommunen.
Punkt 2:
Som innstillingen.
Nytt punkt 3: Det opprettes aktivitetstilbud ved begge omsorgssentrene ved behov,
finansiert innenfor dagens ramme.
Vedtak:
1. Demensteamet ved Rødøya omsorgssenter er nå i funksjon og har ansvar for hele
kommunen.
2. Det opprettes et ambulerende dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer
med demens, forutsatt finansiert gjennom statlige tilskudd.
3. Det opprettes aktivitetstilbud ved begge omsorgssentrene ved behov, finansiert
innenfor dagens ramme.
Enstemmig.
Sak 054/2019: RØDØYPROSJEKTET II: RAPPORTERING IHHT. PROSJEKTBESKRIVELSE
Jf. saksutredning 14519
Rådmannens innstilling:
1. Rapport Rødøyprosjektet II – August 2019 med vedlegg tas til orientering.
2. Rødøyprosjektet II forlenges fram til juni 2022.
Forslag fra Sp/RFL/FrP:
Punkt 1:
Som innstillingen.
Tillegg til punkt 2:
Prosjektplanen justeres til å kun omfatte ungdomstrinnet og
tilvalgsfag i den utvidede prosjektperioden.
Punkt 3:
Det foretas en grundig evaluering av prosjektet i perioden høst
2017 – vår 2019 hvor momenter fra vedlagte liste svares ut.
Listen er nødvendigvis ikke uttømmende, og andre funn i
prosjektet bes også beskrevet og evaluert. Evaluering legges
fram for ungdomsrådet og kommunestyret til desembermøte
2019.
Vedtak:
1. Rapport Rødøyprosjektet II – August 2019 med vedlegg tas til orientering.
2. Rødøyprosjektet II forlenges fram til juni 2022. Prosjektplanen justeres til å kun
omfatte ungdomstrinnet og tilvalgsfag i den utvidede prosjektperioden.
3. Det foretas en grundig evaluering av prosjektet i perioden høst 2017 – vår 2019
hvor momenter fra vedlagte liste svares ut. Listen er nødvendigvis ikke
uttømmende, og andre funn i prosjektet bes også beskrevet og evaluert.
Evaluering legges fram for ungdomsrådet og kommunestyret til desembermøte
2019.
Enstemmig.

Møtet slutt kl. 14.30

Tillegg til vedtak i k.sak 054/2019

