Sak 059/2020: ORIENTERINGER
Orienteringer v/ordføreren:
• Fravær rådmannen
• Koronasituasjonen
• Samferdsel
o Møte Fauske 15. oktober
o Vedtatt ruteendringer Forøy-Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn
o Endring hurtigruten og utvidelse av kystgodsruten
• Møte med Telenor i Bodø 26. oktober
• Utvidelse Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
• Digitalt landsmøte LVK 11. november
• Folkevalgtopplæring, innspill tema
• Besøk av Kjell Lorentzen i formannskapsmøte 20. oktober, Lille Indre Rosøya
• Prosjekt etablering skolemuseum Gjerøy, sak fremlegges
• Møte i Bodø 12. november, samferdsel og næring
• Skriftlige spørsmål fra Elin Telnes, forskjøvet tidsplan prosjekter og
intensjonsavtale leietakere
• Skriftlige spørsmål fra Bjørn Pedersen, rutine utbetalinger lån og tilskudd fra
næringsfond B
• Muntlige spørsmål fra Frank Heimdal, møter og deltakelse fra opposisjon i møter
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 060/2020: TERTIALRAPPORT 2/2020 MED BUDSJETTREGULERING
Jf. saksutredning 18420
Formannskapets innstilling:
1. Tertialrapport 2/2020 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Økning driftsutgifter t2/20
Bruk av disposisjonsfond
Konsesjonskraft
Bruk av strøm
Bruk av disposisjonsfond
Inntektsutjevningstilskudd, red.
Bruk av disposisjonsfond
Naturressursskatt, red.
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon eiendomsskatt
Bruk av disposisjonsfond
Havbruksfond
Avsetning til disposisjonsfond
Sum

Ansvar
I følge prosjektrapport drift 9018
950 Fond
820 Konsesjonskraft
I følge forbruk per tjenesteområde
950 Fond
840 Statlige rammetilskott
950 Fond
800 Skatt på inntekt og formue
950 Fond
841 Andre statlige overføringer
950 Fond
841 Andre statlige overføringer
950 Fond

kr
530.000
-530.000
2.700.000
-700.000
-2.000.000
3.100.000
-3.100.000
40.000
-40.000
296.000
-296.000
-1.200.000
1.200.000
0

3. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik at årsbudsjettet samsvarer med bokført verdi
av kompensasjon for MVA påløpt i drifts- og investeringsregnskapene fordelt per
ansvar ved årsslutt. Budsjettet på ansvar 845 og 846 reduseres tilsvarende, slik at
netto budsjetteffekt blir null.

Forslag fra AP/KrF:
Som formannskapets innstilling punkt 1, 2 og 3. Nytt punkt 4:
Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret på de
prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi.
Vedtak:
1. Tertialrapport 2/2020 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Økning driftsutgifter t2/20
Bruk av disposisjonsfond
Konsesjonskraft
Bruk av strøm
Bruk av disposisjonsfond
Inntektsutjevningstilskudd, red.
Bruk av disposisjonsfond
Naturressursskatt, red.
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon eiendomsskatt
Bruk av disposisjonsfond
Havbruksfond
Avsetning til disposisjonsfond
Sum

Ansvar
I følge prosjektrapport drift 9018
950 Fond
820 Konsesjonskraft
I følge forbruk per tjenesteområde
950 Fond
840 Statlige rammetilskott
950 Fond
800 Skatt på inntekt og formue
950 Fond
841 Andre statlige overføringer
950 Fond
841 Andre statlige overføringer
950 Fond

kr
530.000
-530.000
2.700.000
-700.000
-2.000.000
3.100.000
-3.100.000
40.000
-40.000
296.000
-296.000
-1.200.000
1.200.000
0

3. Driftsbudsjettet for 2020 reguleres slik at årsbudsjettet samsvarer med bokført
verdi av kompensasjon for MVA påløpt i drifts- og investeringsregnskapene fordelt
per ansvar ved årsslutt. Budsjettet på ansvar 845 og 846 reduseres tilsvarende, slik
at netto budsjetteffekt blir null.
4. Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret
på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og
økonomi.
Mot 7 stemmer som avgitt for innstillingen av Anniken Heen, Frank K. Heimdal,
Torsten Simonsen, Andreas Heen, Kjell Viggo Ovesen, Arne Tore Bang og Kristian
Stensland.
Sak 061/2020: FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES RETT TIL GODTGJØRING OG VELFERDSGODER I RØDØY
KOMMUNE
Jf. saksutredning 19420
Formannskapets innstilling:
1. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rødøy kommune,
Nordland, vedtas som framlagt med endringer i § 4, nytt ledd etter fjerde ledd: «For
møter etter kommunelovens § 11-8 andre ledd reduseres møtegodtgjøring med
50 %».
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 062/2020: TILSTANDSRAPPORT BARNEVERN
Jf. saksutredning 19520
Formannskapets innstilling:
Barneverntjenestens rapport tas til orientering.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 063/2020: GJERØY SKOLE: PROSESS VEDRØRENDE FREMTIDIG DRIFT
Jf. saksutredning 19320
Formannskapets innstilling:
1. Utredning av videre drift ved Gjerøy skole igangsettes.
2. Følgende prosess gjennomføres:
• Skoleadministrasjonen avholder møte med foreldre ved Gjerøy skole for
informasjon om saken – høst 2020.
• Det legges fram sak med faglige vurderinger og økonomiske konsekvenser til
første kommunestyre i 2021.
• Vedtak om videre drift eller avsluttet drift våren 2021 i første
kommunestyremøte 2021.
3. Formannskapet ber om at mulighet for hospitering også utredes.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 064/2020: BIBLIOTEKTJENESTEN – SAMARBEIDSAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Jf. saksutredning 19220
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen om bibliotektjenesten mellom
Rødøy kommune og Nordland fylkeskommune.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 065/2020: OMSORGSTJENESTER SONE 5
Jf. saksutredning 19720
Formannskapets innstilling:
1. Redegjørelse for pågående prosesser i omsorgstjeneste sone 5 tas til orientering.
2. Saken videresendes til kommunestyret 29.10.20.
Fellesforslag:
Det reelle omsorgsbehovet for kretsen kartlegges. Det skal utredes bygging av en
omsorgsbasestasjon, med kontorareal og kjøkken i forbindelse med de 4 boenhetene i
Øresvik krets. Saken legges fram for kommunestyret før desembermøtet 2020, slik at
eventuelle investeringer kan tas inn i investeringsbudsjettet 2021.
Det skal også legges frem sak angående løsninger i de andre kretsene i sone 5.
Kartlegging av behov danner grunnlag for bemanning.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 066/2020: NFK – PLANPROGRAM TIL REGIONAL PLAN FOR AREALPOLITIKK I NORDLAND –
HØRING
Jf. saksutredning 19120
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune gir følgende uttalelse til planprogram til regional plan for arealpolitikk i
Nordland: Svar av enkeltspørsmålene:
a) Kommunen kan bidra i planprosessen gjennom forskjellige planforum som Forum for
unge planleggere, og klimanettverk. Regionrådene kan være viktige
medvirkningsparter, og vil være en god arena for politisk strategiutvikling på tvers av
kommunegrenser. Viktige spørsmål om strategi kan sendes til kommunene
fortløpende for innspill, men det bør settes av god tid for at det skal kunne
behandles politisk. Fylkeskommunene bør også bruke kommuneplanene som
grunnlag for sitt arbeid.
b) Fremtidsscenariene kan være nyttig for å skape bevissthet om hvordan dagens
strategier kan påvirke framtiden. Det vil være nyttig bakgrunnsmateriale for
medvirkningsarbeidet. Det kan være en fordel å forkorte rapporten for å gjøre den
mer tilgjengelig, og for at flere skal lese den.
c) Fokuset bør være å få en balanse for å oppnå helhetlig bærekraft. Planprogrammet
har en oppsummering av utfordringene i Nordland per mål. Om det kan lages en
trafikklysmodell for Nordland etter mal av figur 2 vil det kunne gi en indikasjon på
hva det bør satses på.
d) Nøkkeltallstabellen for Rødøy kommune sin arealprofil er svært mangelfull.
Arealprofilene må kvalitetssikres om de skal bli nyttige.
e) Rødøy kommune har stort areal og ikke et tydelig kommunesentrum. Vi har en
sterkt desentralisert struktur, og ønsker at det skal være mulig å opprettholde
strukturen også i framtiden. God infrastruktur er viktig for bolyst og for næringslivet.
Forutsigbar og pålitelig transport av folk og varer, og høyhastighets internett er
forutsetninger for et moderne samfunn. Mye næring i Nordland er avhengig av
naturressurser, og regional plan bør være fleksibel for at næringer kan etablere seg i
områdene som er best egnet. Det er viktig for Nordland å opprettholde et variert
bosettingsmønster med både fortetting i tettsteder/byer og muligheter for å bo
grisgrendt. Planen bør fokusere på hvordan man kan leve bærekraftig også i
spredtbygde strøk, og hvordan infrastruktur kan videreutvikles for disse områdene.
Bosettingsmønsteret i kommuner som Rødøy endrer seg svært sakte, og det bør
planlegges som at bosettingsmønsteret i hovedsak er det samme gjennom hele
planperioden.
f) .....................
Til metoder som er foreslått under «kunnskapsgrunnlag»: Generelt vil statistikk for små
kommuner kunne gi usikre resultater på grunn av tilfeldigheter og enkeltindivider. I en
kommune hvor det bygges 1-2 hus i året må man se langt tilbake i tid om man vil se et
tydelig byggemønster.
De ni punktene som er listet opp som en del av statistikk og analysegrunnlaget baserer
seg i stor grad på et sentrum, parker e.l. For Rødøys del har vi ikke et tydelig definert
kommunesenter, men heller et naturlig «senter» per krets. Disse kretssentrene vil være
et mer naturlig utgangspunkt for analysen enn et sentrum for kommunen som helhet.
Kommuneplanens samfunnsdel for Rødøy oversendes som bidrag til
kunnskapsgrunnlaget.
Fellesforslag:
Som innstillingen med følgende punkt f:

Rødøy kommune ønsker å være med å bidra til bærekraftige og grønne løsninger i
forhold til at kommunen har mye aktivitet til sjøs både innen samferdsel, næringsliv,
spesielt havbruk, og fritidsaktiviteter.
Vedtak:
Rødøy kommune gir følgende uttalelse til planprogram til regional plan for
arealpolitikk i Nordland: Svar av enkeltspørsmålene:
a) Kommunen kan bidra i planprosessen gjennom forskjellige planforum som Forum
for unge planleggere, og klimanettverk. Regionrådene kan være viktige
medvirkningsparter, og vil være en god arena for politisk strategiutvikling på tvers
av kommunegrenser. Viktige spørsmål om strategi kan sendes til kommunene
fortløpende for innspill, men det bør settes av god tid for at det skal kunne
behandles politisk. Fylkeskommunene bør også bruke kommuneplanene som
grunnlag for sitt arbeid.
b) Fremtidsscenariene kan være nyttig for å skape bevissthet om hvordan dagens
strategier kan påvirke framtiden. Det vil være nyttig bakgrunnsmateriale for
medvirkningsarbeidet. Det kan være en fordel å forkorte rapporten for å gjøre den
mer tilgjengelig, og for at flere skal lese den.
c) Fokuset bør være å få en balanse for å oppnå helhetlig bærekraft.
Planprogrammet har en oppsummering av utfordringene i Nordland per mål. Om
det kan lages en trafikklysmodell for Nordland etter mal av figur 2 vil det kunne gi
en indikasjon på hva det bør satses på.
d) Nøkkeltallstabellen for Rødøy kommune sin arealprofil er svært mangelfull.
Arealprofilene må kvalitetssikres om de skal bli nyttige.
e) Rødøy kommune har stort areal og ikke et tydelig kommunesentrum. Vi har en
sterkt desentralisert struktur, og ønsker at det skal være mulig å opprettholde
strukturen også i framtiden. God infrastruktur er viktig for bolyst og for
næringslivet. Forutsigbar og pålitelig transport av folk og varer, og høyhastighets
internett er forutsetninger for et moderne samfunn. Mye næring i Nordland er
avhengig av naturressurser, og regional plan bør være fleksibel for at næringer kan
etablere seg i områdene som er best egnet. Det er viktig for Nordland å
opprettholde et variert bosettingsmønster med både fortetting i tettsteder/byer
og muligheter for å bo grisgrendt. Planen bør fokusere på hvordan man kan leve
bærekraftig også i spredtbygde strøk, og hvordan infrastruktur kan videreutvikles
for disse områdene. Bosettingsmønsteret i kommuner som Rødøy endrer seg
svært sakte, og det bør planlegges som at bosettingsmønsteret i hovedsak er det
samme gjennom hele planperioden.
f) Rødøy kommune ønsker å være med å bidra til bærekraftige og grønne løsninger i
forhold til at kommunen har mye aktivitet til sjøs både innen samferdsel,
næringsliv, spesielt havbruk, og fritidsaktiviteter.
Til metoder som er foreslått under «kunnskapsgrunnlag»: Generelt vil statistikk for
små kommuner kunne gi usikre resultater på grunn av tilfeldigheter og enkeltindivider.
I en kommune hvor det bygges 1-2 hus i året må man se langt tilbake i tid om man vil
se et tydelig byggemønster.
De ni punktene som er listet opp som en del av statistikk og analysegrunnlaget baserer
seg i stor grad på et sentrum, parker e.l. For Rødøys del har vi ikke et tydelig definert
kommunesenter, men heller et naturlig «senter» per krets. Disse kretssentrene vil
være et mer naturlig utgangspunkt for analysen enn et sentrum for kommunen som
helhet.
Kommuneplanens samfunnsdel for Rødøy oversendes som bidrag til
kunnskapsgrunnlaget.
Enstemmig.

Sak 067/2020: RETNINGSLINJER FOR SMÅPROSJEKTMIDLER
Jf. saksutredning 18820
Formannskapets innstilling:
1. Formannskapet ber om at det snarest mulig utarbeides ny sak angående
byggesaksbehandling av småprosjekter/småtiltak for friluftsliv i Rødøy. Det kan være
f.eks. grillhytte, gapahuk, naturlekeplass, bålpanne, turskilt/sti, utedo, o.l.
2. Behandling av innkommende søknader til småprosjektmidler utsettes til avklaring av
byggesaksbehandling er gjort, jf. planlagte møte mellom Salten friluftsråd,
kommuner og Fylkesmannen.
Forslag fra AP/KrF:
1. Retningslinjer i kommunestyresak 040/2020, a-g videreføres med følgende
endringer:
Pkt. 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, også ikke-medlemmer. Det gis ikke tilskudd til eventuelt vedlikehold eller
løpende drift.
2. Kommunestyret ber om at det snarest mulig utarbeides ny sak angående
byggesaksbehandling av småprosjekt/småtiltak for friluftsliv i Rødøy, jf. planlagte
møte mellom Salten friluftsråd, kommuner og Fylkesmannen.
3. Det utarbeides eget søknadsskjema for småprosjektmidler.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 068/2020: SALTEN REGIONRÅD: SALTENSTRATEGIER 2020-2024, TILSLUTNING
Jf. saksutredning 18920
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune tilslutter seg Salten regionråds utkast til Saltenstrategier 20202024.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 069/2020: SALTEN REGIONRÅD: FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALEN MED NORD-NORGES
EUROPAKONTOR
Jf. saksutredning 18720
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune tilslutter seg Salten regionråds vedtak om å forlenge
partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor for perioden 1. juli 2020 til
31. desember 2022.
2. Rødøy kommune bidrar med kr 15.000 per år i perioden 2020 til og med 2022. Dette
legges til grunn for kommende års driftsbudsjetter.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 070/2020: INTERPELLASJON FRA RØDØY FELLESLISTE: ÅPNING AV BASSENG
Forslag fra Anniken Heen:
Bassengene i Rødøy åpner 1. november 2020, og har åpent til 1. mai 2021.
Forslag fra Toril Olaisen:
På grunn av den usikre situasjonen knyttet til korona ønsker vi å avvente åpning av
bassengene til ordinær åpning i januar. Vi håper at situasjonen tilsier at vi da kan åpne
bassengene som planlagt.
Vedtak:
Som forslag fra Toril Olaisen. Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra Anniken
Heen, av RFL, SP og FrP.

Møtet slutt kl. 17.30

