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Orienteringer i formannskapet fra Helgeland Smolt v/daglig leder Tor-Arne
Gransjøen, og fra næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes
Regionmøte LVK i Bodø 27. og 28. februar
Opprettelse av lesekiosk i Jektvik
Møter om endret knutepunkt Onøy/Stokkvågen
Grensejustering, uavklart

Orienteringer v/rådmannen:
• NOU Kraftskatteutvalget, regjeringen har skrinlagt
• Spørsmål fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse,
hjertestarter og «Mens vi venter på ambulansen»
• Årsregnskap 2019, avlagt til revisjon og SSB innen frist 15. februar
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 002/2020: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I RØDØY KOMMUNE – FEBRUAR 2020
Jf. saksutredning 01020
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommunestyre tar Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy kommune – Februar
2020 til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 003/2020: INVESTERINGSBUDSJETT 2020
Formannskapets innstilling:
Investeringsbudsjett for 2020 reguleres med kr 150.000 som hentes fra 2021 til
påbegynt telefonisystem.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 004/2020: TILSLUTNING TIL VEDTEKTER/SAMARBEIDSAVTALE FOR RKK SALTEN
Jf. saksutredning 01820
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune vedtar nye vedtekter og samarbeidsavtale for RKK Salten
oppgavefellesskap.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 005/2020: SKATTEOPPKREVEREN: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2019
Jf. saksutredning 00720
Formannskapets innstilling:
1. Skatteoppkreverens årsmelding og årsregnskap for 2019 tas til orientering.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Henriette B. Blix erklært inhabil i sak 006/2020. Vararepresentant Thor Magne Hoff tiltrådte møtet under
behandlingen av saken.
Sak 006/2020: HELSEHUS – FORPROSJEKT OG BEHOVSUTREDNING
Jf. saksutredning 01420
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommunestyre har gjort lovlig fattede vedtak på etablering av Helsehus i
Jektvik og hvilke helsetjenester som bygget skal inneholde. Kommunestyret har
siden 2017 ved gjentatte anledninger bekreftet sine vedtak på at helsehuset skal
realiseres ihht. intensjon. – Sist i ny kommunestyreperiode i forbindelse med
økonomiplanen 2020-2023 i sak 090/2019 i møte 18. des. 2019. Helsehuset i Jektvik
ble av et enstemmig kommunestyre gitt første prioritet av de kommunale prosjekter
som skal realiseres i perioden.
Rødøy formannskap ser ingen grunn til ny behandling med ny votering omkring
realisering av helsehus i Jektvik. Vi viser til K-sak 048/2017 Helsetjeneste – struktur.
Videre K-sak 077/2017 Økonomiplan med investeringsbudsjett 2018-2021,
Fylkesting-sak 112/2018 Tannhelse for framtida, K-sak 056/2018 Økonomiplan med
investeringsbudsjett 2019-2022, K-sak 063/2018 Lokalisering tomtevalg for prosjekt
helsehus Jektvik, K-sak 090/2019 Økonomiplan 2020-2023 med drifts- og
investeringsbudsjett 2020. Helsehuset i Jektvik er i økonomiplanen for Rødøy
kommune 2020-2023 vedtatt gitt høyeste prioritet.
Formannskapet ser ingen grunn til ny behandling med ny votering over etablering av
helsehus i Jektvika. I dette spørsmålet er det fattet lovlig vedtak. Jf. K-sak 048/2017.
Nytt helsehus skal bl.a. inneholde: Legetjeneste, helsetjenester skole, helsestasjon,
svangerskap og barselsomsorgstjenester, utredning, diagnostisering og behandling
herunder fastlegeordning, helsesøster, psykisk helse, psykolog, tannhelsetjeneste,
fysioterapi. Samhandling med spesialisthelsetjenesten, dialyse og andre framtidige
mulige helseoppgaver.
Helsehuset oppføres etter Alternativ 1 i Norconsults skisseprosjekt av 29.01.2020,
stipulert kostnad kr. 19.982.974,-. Rådmannen pålegges å finne best mulige
finansielle løsninger.
Arbeidet med etablering av helsehuset i Jektvik iverksettes umiddelbart. Det
forventes at anbudsutsendelse kan være ferdig til junimøte i kommunestyret i 2020.
Det forutsettes byggestart i oktober 2020.
Legekontoret på Rødøya opprettholdes. Legekontoret på Rødøya
opprustes/renoveres med kr. 500.000,- ihht. økonomiplanen 2020-2023.
Konklusjon: Helsehuset plassert i Jektvik der alle sentrale helsefunksjoner samles
inkludert fysioterapi og tannhelsetjeneste vil gi en fremtidsrettet, trygg og god
løsning for Rødøy kommune. Helsetilbudet som ligger i det nye helsehuset vil gi
helsetjenester av høy kvalitet som dagens samfunn og befolkning etterspør. Trygge,
stabile og forutsigbare helsetjenester er av avgjørende betydning dersom det i
fremtiden skal bygge og bo mennesker i vårt distrikt. Helsehuset, slik det er skissert
vil gi mulige økte kostnader, men alternativet der en lapper på eksisterende

bygninger og oppnår mindre hensiktsmessige løsninger med fraksjonering av
helsetilbudet, vil heller ikke være kostnadsfritt.
Helsehuset i Jektvik med de helhetlige helsefunksjoner som inngår i løsningen som
er valgt, samt at legekontoret på Rødøya opprettholdes – gir de beste løsninger for
innbyggerne i Rødøy kommune.
Forslag fra AP/KrF:
1. Det oppføres nytt helsehus lokalisert til Jektvik. Dette er i tråd med tidligere vedtak
fattet i Rødøy kommunestyre jf. K-sak 048/2017 Helsetjenesten: struktur. Videre
K-sak 077/2017 Økonomiplan med investeringsbudsjett 2018-2021, K-sak 056/2018
Økonomiplan med investeringsbudsjett 2019-2022, K-sak 090/2019 Økonomiplan
2020-2023 med drift og investeringsbudsjett 2020. Helsehuset i Jektvik er i
økonomiplanen for Rødøy kommune 2020-2023 vedtak gitt høyeste prioritet.
2. Nytt helsehus skal bl.a. inneholde: Legetjeneste, helsetjenester skole, helsestasjon,
svangerskap og barselsomsorgstjenester, utredning, diagnostisering og behandling
herunder fastlegeordning, helsesøster, psykisk helse, psykolog, tannhelsetjeneste,
fysioterapi. Samhandling med spesialisthelsetjenesten, eventuelt dialyse og andre
fremtidige helseoppgaver.
3. Helsehuset oppføres etter Alternativ 1 etter Norconsults anbefaling i skisseprosjekt
29.01.20. Rådmannen bes finne best mulig finansielle løsning.
4. Rødøy kommune skal ha 2 legekontor. Hovedlegekontoret skal plasseres i
Helsehuset i Jektvik. Legekontoret på Rødøya opprettholdes/renoveres med
kr. 500 000,- ihht. Økonomiplanen 2020-2023.
5. Arbeidet med etablering av helsehuset i Jektvik iverksettes umiddelbart. Det
forventes at anbudsutsendelse kan være ferdig til junimøte i kommunestyret i 2020.
Det forutsettes byggestart i oktober 2020.
Forslag fra RFL/SP/FrP:
1. Basert på at foreslåtte bygging av helsehus ikke kan vise til forventet forbedring av
tjenesteproduksjon, så opprettholdes tjenestetilbudet som i dag.
2. Når KMD har kommet med sin anbefaling/anmodning om grensejustering, så settes
det snarest i gang en prosess for å forbedre helse- og omsorgstilbudet for
Øresvik/Sørfjorden krets.
Det ble først votert over formannskapets innstilling. Innstillingen ble enstemmig
forkastet. Deretter ble de to forslagene tatt opp til votering.
Vedtak:
Som forslaget fra AP/KrF.
Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra RFL/SP/FrP, av RFL, SP og FrP.
Sak 007/2020: SERVICEERKLÆRING FRITIDSKONTAKT
Jf. saksutredning 00820
Formannskapets innstilling:
Serviceerklæring fritidskontakt for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 008/2020: LEGEVAKTSFORMIDLING: SAMARBEIDSAVTALE
Jf. saksutredning 01520
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune reforhandler legevaktordning og nødnett med
Helgelandssykehuset der Rana kommune er vertskommune inntil foretakstilknytning
er avklart.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik:
Konto
Ansvar
Kr
13302 Legevaktsformidling
381
33 000
19400 Bruk av dispensasjonsfond
950
- 33 000
Forslag fra AP/KrF:
Nytt punkt 1:
Rødøy kommune reforhandler avtale om å drifte legevaktsformidling og nødnett, Avtale
om legevaktsamarbeid, hvor Rana kommune er vertskommune, inntil foretakstilknytning
er avklart.
Vedtak:
1. Rødøy kommune reforhandler avtale om å drifte legevaktsformidling og nødnett,
Avtale om legevaktsamarbeid, hvor Rana kommune er vertskommune, inntil
foretakstilknytning er avklart.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik:
Konto
Ansvar
Kr
13302 Legevaktsformidling
381
33 000
19400 Bruk av dispensasjonsfond
950
- 33 000
Mot en stemme som avgitt for innstillingen, av FrP.
Sak 009/2020: REGULERINGSPLAN FOR KLUBBAN – FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Jf. saksutredning 02020
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommunestyre viser til vedlagte planprogram for Detaljreguleringsplan for
Klubban, rev. 23.01.2020, som har vært ute på høring 01.07.19 – 06.09.19.
2. I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-9 vedtar kommunestyret planprogrammet
som grunnlag for arbeidet med Detaljreguleringsplan for Klubban, del av gnr. 42
bnr. 2 i Rødøy.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 010/2020: HELGELAND REISELIV: REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING
Jf. saksutredning 01320
Rådmannens innstilling:
1. Som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS i perioden 20202023 utnevnes ................................
Forslag fra AP/KrF:
AP/KrF foreslår Inger Monsen og Bjørn Pedersen (vara) som representant i Helgeland
reiseliv.

Vedtak:
Som representant til generalforsamlingen for Helgeland Reiseliv AS i valgperioden
2019-2023 utnevnes Inger Monsen. Som vararepresentant Bjørn Pedersen.
Enstemmig.
Sak 011/2020: RØDØY UTLEIEBYGG: REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING
Jf. saksutredning 01220
Rådmannens innstilling:
1. Som representant til generalforsamlingen for Rødøy utleiebygg AS for perioden
2020-2023 utnevnes ........................
Forslag fra AP/KrF:
AP/KrF foreslår Sara Lorentzen og Bjørn Pedersen (vara) som representant til
generalforsamlingen i Rødøy utleiebygg i kommunestyreperioden.
Vedtak:
Som representant til generalforsamlingen for Rødøy utleiebygg AS i valgperioden
2019-2023 utnevnes Sara Lorentzen. Som vararepresentant Bjørn Pedersen.
Enstemmig.
Sak 012/2020: VALG AV VALGSTYRE FOR VALGPERIODEN 2019-2023
Jf. saksutredning 02120
Rådmannens innstilling:
1. Som valgstyre i Rødøy kommune for valgperioden 2019-2023 velges ..............
2. Som leder velges................. og som nestleder velges ...............................
Fellesforslag:
1. Formannskapet
2. Foreslår Inger Monsen (leder) og Jimmy Engen Krogh (nestleder) til Valgstyret i
Rødøy 2019-2023.
Vedtak:
1. Som valgstyre i Rødøy kommune for valgperioden 2019-2023 velges
Formannskapet.
2. Som leder velges Inger Monsen, og som nestleder velges Jimmy Engen Krogh.
Enstemmig.
Sak 013/2020: SKATTEETATEN: KONTROLLRAPPORT 2019 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN
Jf. saksutredning 02220
Rådmannens innstilling:
1. Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Rødøy
kommune tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Møtet slutt kl. 16.00

