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Ordførerlunsj med kommunens 10.-klassinger
Nettmøte i Salten regionråd 4. juni
Formannskapet til informasjonsmøte hos Helgeland Smolt i Reppen 25. juni
Møte med Selsøyvik lokalforening 10. juni
Ønske om møte med alle lokalforeninger når dette er opprettet i alle kretser
Fylkesmannens kommunekonferanse, nettmøte 3. og 4. juni
Ordførere i Nordland, nettmøte KS fylkesstyre 22. juni
Ønske om utredning av sak, forskrift om båndtvang i Rødøy kommune
F.sak 006/2020, utredning Artist in residence og prøvebo i Rødøy
Ordfører og varaordfører, kontordager rundt om i kretsene til høsten
Påminnelse til kommunestyret angående innkalling, forfall, fravær og spørsmål
fra politikerne

Orienteringer v/rådmannen:
• Spørsmål fra Anniken Jensen Heen:
o Plan om utbygging vannverk Storselsøy
o Utbedring kommunal leilighet Storselsøy
o Utredning nettilgang og nettkapasitet i kretsene
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 034/2020: ÅRSRAPPORT 2019
Jf. saksutredning 05220
Formannskapets innstilling:
Årsrapport med årsberetning 2019 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 035/2020: ÅRSREGNSKAP 2019
Jf. saksutredning 05120
Formannskapets innstilling:
1. Revisors beretning tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 og revisjonsrapport nummer 2
tas til orientering.
3. Årsregnskapet for 2019 vedtas som fremlagt.
4. Driftsregnskapet for 2019 er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk
kr. 4.162.285. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond kr. 4.162.285.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 036/2020: BUDSJETTNOTAT FOR 2021
Jf. saksutredning 06620
Formannskapets innstilling:
Budsjettnotat for 2021 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 037/2020: TERTIALRAPPORT 1/2020 MED BUDSJETTREGULERING
Jf. saksutredning 06820
Formannskapets innstilling:
1. Tertialrapport 1/2020 tas til orientering.
2. Justert tidsplan for helsehus med mulig byggestart våren 2021, ift. vedtak i K-sak
006/2020 Helsehus – forprosjekt og behovsutredning, tas til orientering.
3. Rødøy kommune inngår avtale om kjøp av tomtearealer til vedtatte
utbyggingsprosjekter på kommunale utleieboliger, slik:
a. Gnr 1, bnr 8 på Nordnesøy, ca. 1.000 m2, kr 50.000
b. Gnr 77, bnr 2 og 3 på Gjerøy, ca. 900 m2 , kr 50.000
4. Oppfølging av K-sak 093/2019 Kontrollutvalget: rapport forvaltningsrevisjon: helseog omsorg, tas til orientering.
5. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Ansvar
kr
Rammetilskudd ekstraord. 1. tert 840 Statlige rammetilskott
-1.296.000
Rammetilskudd bhg/SFO 2. tert 840 Statlige rammetilskott
-244.000
Skjønnstilskudd Nordland 2. tert 840 Statlige rammetilskott
-209.000
Netto utgifter 1. tert
I følge prosjektrapport drift 9018
237.254
Avsatt til disposisjonsfond
950 Fond
1.511.746
Inntektsutjevningstilskudd, red. 840 Statlige rammetilskott
3.100.000
Bruk av disposisjonsfond
950 Fond
-3.100.000
Eiendomsskatt
810 Eiendomsskatt
100.000
Bruk av disposisjonsfond
950 Fond
-100.000
Tilskudd Rødøyprosjektet II
235 Grunnskolen fellestjenester
-859.000
Avsetning til disposisjonsfond
950 Fond
859.000
0
Forslag fra AP/KrF:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Nytt punkt 2: Justert tidsplan for helsehus med byggestart innen februar 2021, ift
vedtak i k-sak 006/2020 Helsehus – Forprosjekt og behovsutredning, tas
til orientering.
I tillegg tas «avklaringer omkring videre bruk av gnr. 34 bnr. 49» ut av
«tidsplan helsehus».
Vedtak:
1. Tertialrapport 1/2020 tas til orientering.
2. Justert tidsplan for helsehus med byggestart innen februar 2021, ift vedtak i k-sak
006/2020 Helsehus – Forprosjekt og behovsutredning, tas til orientering.
I tillegg tas «avklaringer omkring videre bruk av gnr. 34 bnr. 49» ut av «tidsplan
helsehus».
3. Rødøy kommune inngår avtale om kjøp av tomtearealer til vedtatte
utbyggingsprosjekter på kommunale utleieboliger, slik:
a. Gnr 1, bnr 8 på Nordnesøy, ca. 1.000 m2, kr 50.000
b. Gnr 77, bnr 2 og 3 på Gjerøy, ca. 900 m2, kr 50.000
4. Oppfølging av K-sak 093/2019 Kontrollutvalget: rapport forvaltningsrevisjon:
helse- og omsorg, tas til orientering.
5. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Ansvar
kr
Rammetilskudd ekstraord. 1. tert 840 Statlige rammetilskott
-1.296.000
Rammetilskudd bhg/SFO 2. tert 840 Statlige rammetilskott
-244.000
Skjønnstilskudd Nordland 2. tert 840 Statlige rammetilskott
-209.000
Netto utgifter 1. tert
I følge prosjektrapport drift 9018
237.254
Avsatt til disposisjonsfond
950 Fond
1.511.746
Inntektsutjevningstilskudd, red. 840 Statlige rammetilskott
3.100.000
Bruk av disposisjonsfond
950 Fond
-3.100.000

Eiendomsskatt
Bruk av disposisjonsfond
Tilskudd Rødøyprosjektet II
Avsetning til disposisjonsfond

810 Eiendomsskatt
950 Fond
235 Grunnskolen fellestjenester
950 Fond

100.000
-100.000
-859.000
859.000
0

Mot sju stemmer som avgitt for innstillingen av Jimmy Engen Krogh, Anniken Jensen
Heen, Frank Kristiansen Heimdal, Yvonne Aag Engen, Arne Tore Bang, Kristian
Stensland og Kjell Viggo Ovesen.
Henriette Blix ble erklært inhabil i sak 038/2020. Vararepresentant Erling Hafsmo tiltrådte møtet under
behandlingen av saken.
Sak 038/2020: HELSEHUS – GODKJENNING AV INTENSJONSAVTALE FOR ERVERV AV TOMT
Jf. saksutredning 06420
Formannskapets innstilling:
Utkast til intensjonsavtale, datert 30.04.2020, for erverv av tomtegrunn på gnr. 34 bnr. 1
til helsehus, godkjennes.
Forslag fra RFL/SP/FrP:
Tilleggspunkt: Administrasjonen bes avklare om ervervet av tomten er ihht. lov om
offentlig anskaffelse.
Forslag fra AP/KrF:
Tilleggspunkt: Tidsplan for helsehus følges som vedtatt i k.sak 037/2020.
Det ble avholdt punktvis avstemming.
Vedtak:
1. Utkast til intensjonsavtale, datert 30.04.2020, for erverv av tomtegrunn på gnr. 34
bnr. 1 til helsehus, godkjennes.
2. Tidsplan for helsehus følges som vedtatt i k.sak 037/2020.
Enstemmig.
Forslag fra RFL/SP/FrP ble forkastet med 9 stemmer, avgitt av representantene fra
AP/KrF.
Sak 039/2020: VALG AV MEDDOMMERUTVALG OG FORSLAG TIL SKJØNNSMEDLEM 2021-2024
Jf. saksutredning 11220
Rådmannens innstilling:
Som medlem av meddommerutvalg for Rana Tingrett velges:
1..................................................................................
2..................................................................................
3..................................................................................
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
10................................................................................

Som medlem av meddommerutvalg for Hålogaland Lagmannsrett velges:
1..................................................................................
2..................................................................................
Som medlem av meddommerutvalg for Salten Jordskifterett velges:
1..................................................................................
2..................................................................................
3..................................................................................
4..................................................................................
Som skjønnsmedlem foreslås..................................................
Fellesforslag:
Som medlem av meddommerutvalg for Rana Tingrett velges:
1. Raymond Doyle Jensen
2. Inger Marie Tjong
3. Aud Petrine Steinrem Johansen
4. Egil Andre Hilstad
5. Tone Kristin Hoff
6. Sten-Arnt Jensen
7. Trine Jentoft
8. Arnold Henrik Dagfinn Nygård
9. Jan Sigurd Seljevoll
10. Mona Helen Urskog Vangstad
Som medlem av meddommerutvalg for Hålogaland Lagmannsrett velges:
1. Gøran Abelsen Thoresen
2. Ann Karin Arntsen
Som medlem av meddommerutvalg for Salten Jordskifterett velges:
1. Stig-Harald Monsen
2. Hanne Grimsland
3. Milian Robin Grønning
4. Jeanette Hamsund
Som skjønnsmedlem foreslås Lise Rådal.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 040/2020: OPPRETTING AV SMÅPROSJEKTMIDLER
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune oppretter et fond, kalt Småprosjektmidler. Småprosjektmidlene
skal bidra til utvikling, trivsel og bolyst i kretsene.
2. Fondet vil årlige tildele kr 250 000,- til prosjekter rundt om i kretsene. Midlene tas
fra disposisjonsfond, samt vedtatte salg av kommunal bolig (50 %) gnr. 59, bnr. 13 i
Rødøy kommune. Jfr. k.sak 025/2020: Stimuleringstiltak for nyetablering og bolyst.
a) Frivillige lag og foreninger kan søke midler fra Småprosjektmidler.
b) Det kan søkes midler til blant annet: Møteplasser, tilrettelegging av friluftsliv,
rusfrie arrangementer for ungdom og andre prosjekter og arrangement som
bidrar til trivsel, bolyst og samhold. Prosjektene/arrangementene må være
tilgjengelig for alle. Det gis ikke tilskudd til eventuelt vedlikehold eller løpende
drift.
c) Hvert enkelt prosjekt/arrangement har en øvre tilskuddsgrense på kr 50 000,-.
d) Søknadsfrist er 15. september og 15. april.

e) Formannskapet er fondsstyre.
f) Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjekt/arrangement. Finansieringsplan
vedlegges. I søknaden må det gå fram hvordan en har tenkt eventuell drift og
vedlikehold løst.
g) Etter at prosjektet/arrangementet er realisert sendes dokumentasjon til
fondsstyret, innen 1 år etter ferdigstillelse. Midler innvilget til prosjekter/
arrangementer som ikke realiseres innen 1 år, må tilbakebetales. Timesats for
dugnad settes til kr 300,3. Budsjettet for 2020 reguleres med kr 125 000,- til Småprosjektmidler.
Småprosjektmidlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og andel salg av
kommunal bolig.
Småprosjektmidlene vil være et prøveprosjekt over 2 år, og starter 01.07.2020.
Forslag fra RFL/SP/FrP:
1) Forslag om småprosjektmidler oversendes administrasjonen som innspill i det videre
helhetlige arbeidet med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
2) Eksisterende kulturmidler tilføres 50.000 kr. i 2020 til ordinær fordeling i henhold til
vedtektene. Budsjettet reguleres ved bruk av disposisjonsfond.
3) Administrasjonen bes legge fram sak om revidering av vedtektene for tildeling av
kulturmidler slik at dette er gjort før utlysning av midlene i 2021. Dette med den
hensikt å utvide ordningen til også å omfatte midler til prosjekter og arrangementer
som bidrar til trivsel, bolyst og samhold.
Vedtak:
Som innstillingen. Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra RFL/SP/FrP.
Sak 041/2020: AKSON: INTENSJONSERKLÆRING
Jf. saksutredning 06920
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om
deltagelse gjennom signering av intensjonserklæring.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem ny sak for kommunestyret for inngåelse
av en forpliktelsesavtale om dette blir aktuelt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 042/2020: NFK: FYLKESHELSEUNDERSØKELSEN
Jf. saksutredning 13720
Formannskapets innstilling:
1. Rapport Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland og Rødøy tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 043/2020: KONTROLLUTVALGET: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET
Jf. saksutredning 13920
Kontrollutvalgets innstilling:
Rødøy kommunestyre går inn som deltaker i Salten kontrollutvalgservice når selskapet
er omdannet til kommunalt oppgavefellesskap.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 044/2020: KONTROLLUTVALGET: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Jf. saksutredning 14020
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon
2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
1. Oppfølgning av kommunestyrets vedtak
2. Offentlige anskaffelser
3. Informasjonssikkerhet
4. Vann og avløp – internkontroll og beredskap
5. Grunnskole/bibliotek
6. Sykefravær - rutiner
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte områdene i planen.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 045/2020: NOVA SEA A/S, SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET,
«RENGA N» - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 12520
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune viser til søknad av 14.04.20 fra Nova Sea A/S, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Renga N» i Rødøy kommune.
Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til etableringen av lokaliteten, men ber
om at det samarbeides med Rødøy Fiskarlag om planlegging og utsetting av
fortøyningene mot nord, slik at disse kan kortes mest mulig ned i forhold til fiskefelt
nord for lokaliteten.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 046/2020: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLUBBAN, DEL AV GNR. 42 BNR. 2,
EGENGODKJENNING
Jf. saksutredning 03519
Teknisk utvalgs innstilling:
1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjenner Rødøy kommune det
foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for Klubban (Plan-ID 03-07-15.10) med
plankart datert 28.02.20 og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.03.20,
der følgende tilleggspunkter l) og m) skal tas med under reguleringsbestemmelsenes
§ 4:
l):

Den østligste av fjellknausene på neset «Klubban» skal bevares og ikke
ødelegges/berøres i forbindelse med utbygging av næringsområdet, og
dette skal fremgå av situasjonsplanen som skal godkjennes av kommunen
ved byggesaksbehandlingen.

m): Når det gjelder utforming, materialvalg og fargesetting av fasadene på
næringsbebyggelsen, skal dette vies spesiell oppmerksomhet ved utforming
av bygningsmassen, og det skal benyttes en nøytral, mørk fargesetting, som
gir god tilpasning til omgivelsene og et diskret uttrykk. Fargevalg og
sammensetning etc. skal legges frem for kommunen for godkjenning ved
byggesaksbehandlingen, og det er kommunen som tar endelig avgjørelse
vedr. dette. Nødvendige illustrasjoner skal utarbeides av tiltakshaver for
vurdering av dette. Randsoner, fyllingsskråninger etc. skal tildekkes med
jordmasser og tilsås/beplantes, slik at en oppnår en best mulig
landskapstilpasning samlet sett.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 047/2020: PLANSTRATEGI 2020-2024: SLUTTBEHANDLING
Jf. saksutredning 14120
Rådmannens innstilling:
Kommunal planstrategi 2020-2024 vedtas med foreslåtte endringer.
Forslag fra Inger Monsen:
Rådmannens innstilling, med følgende tillegg:
Kommunestyret ber om at «Leve hele livet», Meld. St. 15 (2017-2018), trekkes fram som
viktig for planarbeidet i kommunal planstrategi.
Vedtak:
1. Kommunal planstrategi 2020-2024 vedtas med foreslåtte endringer.
2. Kommunestyret ber om at «Leve hele livet», Meld. St. 15 (2017-2018), trekkes
fram som viktig for planarbeidet i kommunal planstrategi.
Enstemmig.
Sak 048/2020: MEDLEMSKAP I TILSKUDDSPORTALEN
Forslag fra AP/KrF:
Rødøy kommune søker medlemskap i Tilskuddsportalen med et prøveår fra august 2020
til august 2021.
Budsjettet for 2020 reguleres med 25 000 kroner til medlemskap i Tilskuddsportalen.
Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 16.00

