•
•
•
•
•

Møte med NFK
o Vågaholmen næringsområde, knytninger samferdsel
o Varsel om rullering av Regional transportplan Nordland
Eiermøte Rødøy produkter
Samarbeidsmøte med Helgelandssykehuset i Bodø
Skriftlig orientering om investeringsprosjekter sendes ut til kommunestyret
Spørsmål fra Sindre Stordal
o Anløp hurtigbåt Vågaholmen
o Ønske om deltakelse fra opposisjonen i møter

Orienteringer v/ordføreren:
• Tildeling erkjentlighetsgaver
• Møteplikt folkevalgte
• Ordfører sykmeldt
• Høring ruteendring, spørsmål Sindre Stordal
Orienteringer v/rådmannen:
• Status koronasituasjonen
o Ingen positive tilfeller i kommunen
o Hurtigtester
o Vaksineutstyr
o Smittevernutstyr
o Plan for vaksinering klar
o Julefeiring - nasjonale råd følges
• Helgeland Smolt Reppen, reguleringsarbeid igangsatt
• Ledersituasjonen, krever prioriteringer fremover
o Organisering NAV-kontoret
o Ny leder Alderstun
o HO-sjef pensjonerer seg
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.
Sak 072/2020: RØDØY UNGDOMSRÅD: ÅRSMELDING 2019-2020
Jf. saksutredning 24120
Rådmannens innstilling:
Årsmelding for ungdomsrådet 2019-2020 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 073/2020: RØDØY UNGDOMSRÅD: ENDRING AV VEDTEKTER
Jf. saksutredning 24220
Rådmannens innstilling:
Nye vedtekter for Rødøy ungdomsråd vedtas som framlagt fra Rødøy ungdomsråd.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 074/2020: VALG AV UNGDOMSRÅD 2020-2021
Jf. saksutredning 24320
Rådmannens innstilling:
1. Med utgangspunkt i forslaget fra skolene i Rødøy, velges følgende representanter til
Rødøy ungdomsråd, for skoleåret 2020-2021:________________________________
2. Som varamedlemmer velges:___________________________
Fellesforslag:
Bjørk Heen (ikke valg)
Steinunn Gunnarsdottir (ikke valg)
Robin Grønning
Sigvart Karlsen
Gina Johannessen
Hanna Jansvik
Jørgen Rasch
Sander Bang
Vara:
1. Emilie Abelsen
2. Jamie Harbron
3. Ingvild Hansen
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 075/2020: SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE: OMDANNING TIL KOMMUNALT
OPPGAVEFELLESSKAP OG TILSLUTNING FRA RØDØY KOMMUNE. VALG AV
REPRESENTANTER
Jf. saksutredning 21620
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune tilslutter seg samarbeidsavtale om Salten kontrollutvalgservice KO,
som den er foreslått av styret i Salten kontrollutvalgservice.
2. Som Rødøys representant til Salten kontrollutvalgservice KOs representantskap
velges Isak Vangstad med Ingvild Karlsen som personlig vara.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Fast - Kontrollutvalgets leder Sindre Stordal
Vara - Kontrollutvalgets nestleder Isak Vangstad
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 076/2020: KONTROLLUTVALGET: ÅRSRAPPORT 2020
Jf. saksutredning 22020
Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 077/2020: KONTROLLUTVALGET: VIRKSOMHETSPLAN 2021
Jf. saksutredning 22120
Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 078/2020: HAF: RENOVASJONS- OG SEPTIKGEBYR 2021
Jf. saksutredning 20020
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret godkjenner husholdningsrenovasjons-, fritidsrenovasjons- og
septikgebyr for 2021 som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 079/2020: OMSORGSTJENESTER SONE 5, VALG AV KONSEPT
Jf. saksutredning 23320
Formannskapets innstilling:
Sender saken videre til kommunestyret uten konklusjon.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Som rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt:
• Middagstilbud vurderes som en del av hjemmetjenestene i Øresvik. Ønskelig at
elever fra Øresvik skole skal kunne tilbys foreldrefinansiert skolemåltid samtidig.
• Trygdebolig renoveres til dagens standard.
• Personalbasen i eksisterende bygg tilrettelegges som utrednings/samhandlingskontor for helsestasjon og helsepersonell.
• Administrasjonen bes legge frem forslag til samarbeidsavtale med Lurøy for sone 5.
Det skal jobbes intensivt med løsninger i hjemmetjenester for de øvrige kretser i sone 5.
Forslag fra AP/KrF:
1. Kommunen bekjentgjør for Øresvik krets at det jobbes med å utbedre
omsorgstjenestene i kretsen. Det oppfordres derfor til at behov for
omsorgstjenester meldes til kommunen, innen utgangen av januar 2021.
2. Administrasjon bes legge fram forslag til samarbeidsavtale med Lurøy kommune ang
omsorgstjenester i Øresvik krets, før februarmøtet i kommunestyret. Det er ønskelig
at man ser på løsninger for et samarbeid i alle grensekretsene i denne avtalen.
3. Personalbase til bruk av helsepersonell opprettes i eksisterende psykiatri-bolig.
Basen oppjusteres til dagens standard. Innkjøp av nytt inventar.
4. Oppgradering av omsorgsboliger iverksettes.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF. Mot 7 stemmer som avgitt for forslag fra RFL, SP og FrP av
Jimmy Engen Krogh, Anniken Jensen Heen, Frank K. Heimdal, Torsten Simonsen, Arne
Tore Bang, Sindre Stordal og Kjell Viggo Ovesen.

Sak 080/2020: VERTSKOMMUNEAVTALE OM BARNEVERNTJENESTEN MED BODØ KOMMUNE
Jf. saksutredning 21820
Formannskapets innstilling:
Barneverntjenesten for Bodø kommune og Rødøy kommune organiseres fra 01.01.2021
som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 2018 §§ 20-1 og
20-2, med Bodø kommune som vertskommune og Rødøy kommune som
samarbeidskommune.
Rødøy kommune innarbeider ett ekstra årsverk i barneverntjenesten i budsjett- og
økonomiplan 2021-2024.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 081/2020: VERTSKOMMUNEAVTALE OM KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJON MED BODØ
KOMMUNE
- Saken utgår
Sak 082/2020: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2021-2024, MED DRIFTS- OG
INVESTERINGSBUDSJETT 2021
Jf. saksutredning 17020
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune opprettholder følgende finansielle måltall:
Netto driftsresultat 7 %
Disposisjonsfond 20 %
Netto lånegjeld 75 %
2. Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024 vedtas i samsvar med rådmannens
forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som
fremgår av dokumentet, med følgende endringer:
2.1
Det gjennomføres følgende tiltak, tallfestet per år i
økonomiplanperioden, for å unngå merforbruk uten dekning i
disposisjonsfond: ...
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene
«Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og
regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6, med følgende endringer:
3.1
Det settes av kroner 100 000 til et «in residence» prosjekt under ansvar
430 næringssjefens administrasjon.
3.2
Inntekten justeres tilsvarende endring 1 495 000 ifølge regjeringens
forslag til corona tiltak.
3.3
Midler til småprosjektmidler tas fra disposisjonsfond.
Budsjett 2021: 250 000, budsjett 2022: 125 000.
4. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2021 vedtas i samsvar med rådmannens
forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2021», jf. budsjett- og
regnskapsforskriften § 5-4, og eventuelle endringer som følger av vedtak, punkt 2
og 3.
5. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer:
- Helsehus i Jektvik med tannklinikk
Budsjett 2021: 19 000 000, økonomiplan 2022: 500 000
- Rødøy produkter
Budsjett 2021: 2 000 000
- Næringsareal Vågaholmen
Budsjett 2021: 3 000 000, økonomiplan 2022: 12 000 000

6.

7.
8.
9.
10.
11.

- Tillegg: Omsorgstjenesteløsninger Øresvik
Budsjett 2021: 1 500 000
Lånerammen justeres tilsvarende vedtatt investeringsbudsjett.
Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være
fullført pr 31.12.2020 overføres til 2021 i henhold til rådmannens forslag i oversikten
«Investeringer – nedregulering av budsjett 2020». Investeringsbudsjettet i 2020
nedreguleres med kr 27.747.862 inkl. mva.
Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i samsvar med
rådmannens forslag i oversikten «Lånebehov». Lånerammen for 2021 er inntil
kr 24.098.290. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.
Lånerammen til Startlån hos Husbanken økes med kr 2 mill., til gjeldende vilkår.
Oversikten «Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden» jf.
budsjett- og regnskapsforskriften § 5-7 tas til orientering.
Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas
særskilt for 2021:
11.1 Brukerbetaling til landbruk økes med 2 %.
11.2 Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelingsog oppmålingssaker økes med 2 %.
11.3 Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med
2 %.
11.4 Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
11.5 Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
11.6 Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 2 %.
11.7 Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
11.8 Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
11.9 Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til
inkassoloven.
11.10 Hjemmehjelp. Egenandel per måned for husholdninger med inntekt
under 2G følger maksimal beløpet foreslått av Helse- og
omsorgsdepartementet. Beløpet er i 2020 kr 210/mnd. Ny sats blir
offentliggjort i desember 2020. Kommunalt fastsatt sats:
Pris kr per mnd
2020
2021
Inntekt 2-3G
870
890
Inntekt 3-4G
1.270
1.300
Inntekt 4-5G
1.580
1.620
Inntekt over 5G
1.890
1.940
11.11 Kost
Middag
økes fra kr 81 til kr 83
Frokost/kvelds
økes fra kr 43 til kr 44
Abonnement full kost per måned
økes fra kr 5.210 til kr 5.300
Reduksjon full kost ved fravær, per uke økes fra kr 1.300 til kr 1.320
11.12 Trygghetsalarm
Drift/mnd
økes fra kr 220 til kr 226
Installering
økes fra kr 490 til kr 503
11.13 Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets
årlige regulering. Satsene er i 2020
kr 170/døgn
kr 85/dag eller natt
11.14 Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester.

11.15 Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:
År
2020 2021
Inntil 16 timer/uke
1475 1570
Inntil 24 timer/uke
2025 2120
Inntil 32 timer/uke
2525 2620
Over 32 timer/uke
3135 3230
11.16 Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
År
2020 2021
Inntil 16 timer/uke
200
220
Inntil 24 timer/uke
290
310
Inntil 32 timer/uke
380
400
Full plass
470
490
11.17 Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:
År
2020 2021
1-10 timer/uke
1280 1335
Over 10 timer/uke
1505 1560
Helårs SFO
2650 2705
11.18 Semesteravgift i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra
august 2021:
År
2020 2021
Instrumentalundervisning
985 1000
Lydstudio/notelære
985 1000
Gruppeundervisning/drama/kor
755
820
Instrumentleie
585
600
12. Eiendomsskatt
12.1 For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3
første ledd bokstav c.
12.2 For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på
et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal
i 2021 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i
2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra
og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
12.3 For eiendomsskatteåret 2021 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på
bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir
ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
12.4 Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i
kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021, jf.
esktl. § 10.
12.5 Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille,
jf. esktl. § 11 første ledd.
12.6 Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
Første termin utsendes april 2021 og andre termin oktober 2021.
12.7 Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016
jf. nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.
12.8 Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19.
Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er

12.9
13.

13.1
13.2

gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke
aktuelt å vedta kontorjustering i år 2021.
Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes
etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og
inntektsskatt før skatteåret jf. ekstl. § 8 B-1.
Avtalen med næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes forlenges i 2021 og
2022. Rammen for 2020 kr 250 000 skal justeres for lønnsveksten i 2021
og 2022. Avtalen finansieres fra næringsfond.
Dersom kommunen får behov for ytterligere tjenester kan avtalen
utvides. En eventuell utvidelse finansieres fra næringsfond.

Forslag fra RFL, SP og FrP:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Punkt 3:
Det settes av kr 750’ x 4 til ekstra årsverk i barnevern. Videreføres i
økonomiplanperioden.
Punkt 5:
Investeringsprosjekter som ikke gir økte næringsinntekter eller økt
tjenesteproduksjon utsettes inntil finansielle måltall i
økonomiplanperioden er oppnådd.
Investeringer som omhandler forbedret infrastruktur/bolyst prioriteres.
Forslag til ny prioritert liste:
1. Næringsområde Vågaholmen. Flyttes til 2021.
2. Gjennomgangsbolig Nordnesøy
3. Gjennomgangsbolig Gjerøy
4. Vannverk forsyningssikkerhet og kapasitet
5. Legekontor Rødøy
Nytt punkt 13:
• Avtalen med næringskonsulent videreføres, og rammen økes til
350’ for også å ivareta oppfølging av næringsforum/
næringsseminarer.
• Igangsette budsjettdugnad mellom kommunestyret og
administrasjonen hvor målsetningen er realistisk, fremtidsrettet
og bærekraftig drift i alle sektorer.
• Re-etablere forpliktende planarbeid i formannskapet, med fokus
på å nå kommunens økonomiske måltall: 7 % netto
driftsresultat, 75 % netto lånegjeld og 20 % disposisjonsfond.
• Helse: Se på muligheten for å tilby fastlønn og turnus som et
virkemiddel i legetjenesten for å redusere vikarbruk, da man
ikke lykkes med å ansette leger slik tjenesten driftes i dag.
Forslag fra AP/KrF:
Formannskapets innstilling med følgende endringer:
Punkt 2 og 3 bytter plass.
2. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene
«Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og
regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6, med følgende endringer:
2.1 Det settes av kr 100.000 til et «... in residence» prosjekt under ansvar 430
næringssjefens administrasjon.
2.2 Inntekten justeres tilsvarende kr 1.495.000 ifølge regjeringens forslag til corona
tiltak.
2.3 Midler til småprosjektmidler tas fra disposisjonsfond. Budsjett 2021: kr 250.000.
Budsjett 2022: kr 125.000

2.4 Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om 3 % reduksjon i driftsbudsjettet
for 2021. Sak fremlegges senest i forbindelse med tertialrapport 1-2021.
Reduksjonen skal ikke gå på bekostning av dagens struktur og skal videreføres i
økonomiplanperioden.
2.5 Vedlikeholdsbudsjettet i 2021 er styrket og kommunestyret ber om en plan for
hvilke vedlikeholdsprosjekter som skal prioriteres.
3. Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024 vedtas i samsvar med rådmannens
forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som
fremgår av dokumentet, med følgende endringer:
3.1 Det gjennomføres følgende tiltak, tallfestet per år i økonomiplanperioden, for å
unngå merforbruk uten dekning i disposisjonsfond:
Kommunestyret legger til grunn regjeringen og Intrafish sine anslag om
utbetaling fra Havbruksfondet, og øker beløp fra Havbruksfondet i budsjett og
økonomiplan med kr 2.000.000 pr år i perioden 2021-2024.
Det settes av kr 750 000 pr år i økonomiplanperioden til et ekstra årsverk i
barnevern.
4. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2021 vedtas i samsvar med rådmannens
forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2021», jf. budsjett- og
regnskapsforskriften § 5-4, og eventuelle endringer som følger av vedtak, punkt 2
og 3.
5. Investeringsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten
«Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 med
følgende endringer:
5.1 Helsehus Jektvik med tannklinikk, prioritet 1
2021: 19.000.000.
2022: 500.000
Rødøy produkter, prioritet 5
2021: 2.000.000
Næringsareal Vågaholmen, prioritet 6
2021: 3.000.000
2022: 12.000.000
Nytt prosjekt Omsorg Øresvik
2021: 1.500.000
Nye prosjekter:
Takheiser Alderstun omsorgssenter kr 400.000 flyttes fra 2021 til 2022.
Formannskapssalen – oppgradering overflater/møbler kr 375.000 flyttes fra
2021 til 2022.
5.2 Prosjektlønn kr 775 000 skal flyttes fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
Lånerammen i 2022 økes med kr 2.275.000.
Investeringsprosjekter 2021-2024 oppsummert (endringer uthevet):
Pri
1
2
3
4
5
6

Vedtatte prosjekter
Helsehus Jektvik med tannklinikk
Gjennomgangsbolig Nordnesøy
Gjennomgangsbolig Gjerøy
Vannverk – forsyningssikkerhet og
kapasitet
Rødøy Produkter
Næringsareal Vågaholmen
Rødøy legekontor
Oppgradering av brannberedskap
Boligadresseprosjektet
Arkiv nybygg, tilrettelegging og
prosjektstilling
Oppgradering trygdeleiligheter ved RO
Kommuneplanens arealdel
Ny branngarasje/-stasjon i Kila
FV17 Storvika-Reppen, detaljregulering
Asfaltprogram, prioritering vedtas av K.st.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Videooverføring kommunestyremøter
FV17 Storvika-Reppen, fremdrift og
reg.plan

Bud 2021
19 000 000
3 000 000
3 000 000
1 500 000
2 000 000
3 000 000
500 000
400 000
370 000

750 000

186 620
150 000
312 500

ØP 2022
500 000
200 000
200 000

ØP 2023

ØP 2024

2 000 000
15 000 000
500 000
400 000
370 000
1 370 000

12 000 000

1 000 000

370 000

1 000 000
750 000
1 800 000
3 000 000

Sum
19 500 000
3 200 000
3 200 000
1 500 000

300 000

1 000 000
1 500 000
1 800 000
300 000
3 000 000
186 620
150 000
312 500

Næringsareal Værangfjord
Vertskommunesamarbeid IKT
Kirke – investeringsprosjekter samlet
Kunstgressbane Tjongsfjord
Prosjektlønn
Sum vedtatte prosjekter
Nye prosjekter:
Takheiser Alderstun omsorgssenter
Formannskapssalen – oppgradering
overflater/møbler
Rådhuset – oppgradering
Omsorgstjenesteløsninger Øresvik
Sum nye prosjekter
Sum alle prosjekter

100 000
1 578 742
1 000 000
1 100 000
775 000
38 722 862

100 000
1 000 000
1 100 000

1 000 000

600 000

19 650 000

4 370 000

900 000

400 000
375 000

200 000
1 578 742
3 600 000
2 200 000
775 000
63 642 862
400 000
375 000

1 500 000
1 500 000

1 250 000
775 000

1 250 000

-

1 250 000
1 500 000
3 525 000

40 222 862

20 425 000

5 620 000

900 000

67 167 862

6. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være
fullført pr 31.12.2020 overføres til 2021 i henhold til rådmannens forslag i oversikten
«Investeringer – nedregulering av budsjett 2020», samt endringer i pkt 5 ovenfor.
Investeringsbudsjettet i 2020 nedreguleres med kr 27.747.862 inkl. mva.
7. Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i samsvar med
rådmannens forslag i oversikten «Lånebehov». Lånerammen for 2021 justeres
tilsvarende de endringer som er foreslått ovenfor. Rådmannen gis fullmakt til å
godkjenne lånevilkår for lånerammen.
Nytt punkt 13:
Avtalen med næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes forlenges i 2021 og 2022. Avtalen
finansieres fra næringsfondet. Dersom kommunen får behov for ytterligere tjenester kan
avtalen utvides. En eventuell utvidelse finansieres av næringsfondet.
Øvrige punkter ihht formannskapets innstilling.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF. Mot 7 stemmer som avgitt for forslag fra RFL, SP og FrP av
Jimmy Engen Krogh, Anniken Jensen Heen, Frank K. Heimdal, Torsten Simonsen, Arne
Tore Bang, Sindre Stordal og Kjell Viggo Ovesen.
Sak 083/2020: ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Jf. saksutredning 21020
Formannskapets innstilling:
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Inger Monsens habilitet vurdert i sak 084/2020. Hun ble erklært inhabil etter fvl § 6 andre ledd.
Enstemmig.
Sak 084/2020: MOWI ASA, SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEØKNING PÅ EKSISTERENDE
AKVAKULTUR-LOKALITET 11076 DIGERMULEN - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 24420

Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Mowi ASA datert 20.03.20, om økning av
biomasse og arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 11076 Digermulen i
Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden, men ber om at Nordland Fylkes
Fiskarlags merknad om at fortøyningene ikke skal ta større areal av rekefeltet enn
dagens anlegg, hensyntas.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Nytt punkt 3:
Rødøy kommune henstiller til at det blir vurdert elektrifisering av alle
akvakulturlokaliteter i Rødøy. Det vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet og i
henhold til vår målsetting i kommuneplanens samfunnsdel.
Vedtak:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Mowi ASA datert 20.03.20, om økning av
biomasse og arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 11076 Digermulen i
Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden, men ber om at Nordland
Fylkes Fiskarlags merknad om at fortøyningene ikke skal ta større areal av
rekefeltet enn dagens anlegg, hensyntas.
3. Rødøy kommune henstiller til at det blir vurdert elektrifisering av alle
akvakulturlokaliteter i Rødøy. Det vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet og
i henhold til vår målsetting i kommuneplanens samfunnsdel.
Enstemmig.
Sak 085/2020: NORD-REKER AS: EVENTUELT SALG AV AKSJER
Jf. saksutredning 21520
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjer i
Nord-Reker AS for 500 kroner per aksje.
2. Midlene fra salget settes på næringsfond.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Inger Monsens habilitet vurdert i sak 086/2020. Hun ble erklært inhabil etter fvl § 6 andre ledd.
Enstemmig.
Sak 086/2020: MONSEN FISK: SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV FISKEFARTØY
Jf. saksutredning 21720
Formannskapets innstilling:
1. Monsen Fisk/Sverre Monsen tildeles etableringstilskudd på 35 000 kroner fra Rødøy
gründerfond. Støtten innvilges i tråd med kommunale retningslinjer for næringsfond
samt Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger
av dette.
2. Monsen Fisk/Sverre Monsen tildeles 55 000 kroner i tilskudd og 84 000 kroner i
rentefritt lån fra næringsfond B. Det gjøres unntak fra egenkapitalkravet i
kommunale retningslinjer. Unntaket begrunnes med søkeren er ung og dermed har
hatt liten mulighet til å tjene opp stor egenkapital, vedlagte prosjektplan er uvanlig

konkret og har en klar plan for lønnsom drift og dermed lav risiko, og nyrekruttering
til fiskerinæringa er viktig for kommunen. Støtten innvilges i tråd med kommunale
retningslinjer for næringsfond forøvrig, samt Forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger av dette.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 087/2020: SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 71 BNR. 18
Jf. saksutredning 22220
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad/mail fra Kerstin Marthinsen med flere (borettslag
under stiftelse), datert 05.11.2020, om kjøp av tomteareal på kommunens grunn
gnr. 71 bnr. 18 på Myken, til etablering av borettslag/utleieboliger.
2. Kerstin Marthinsen med flere (borettslag under stiftelse) får kjøpe tomt med
størrelse inntil 2 daa, med utforming som inntegnet på kartutsnitt datert
01.12.2020, stemplet Teknisk etat. Kjøpesum settes til kr. 0 (null) da det gjelder tomt
til utleieboliger på øya, og dette vil være kommunens bidrag til prosjektet. Alle
gebyrer og omkostninger, samt tilknytningsavgift til kommunalt vann/avløp etc., må
som sedvanlig betales av kjøper.
3. Dersom tomten ikke er bebygd til formålet (utleieboliger) innen 5 år fra dags dato
(innen 01.12.2025), skal den gå vederlagsfritt tilbake til Rødøy kommune. Dette tas
med i kjøpekontrakt/tinglysing.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 088/2020: FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER OG ØVRIGE KOMMUNALE ORGANER I RØDØY
KOMMUNE
Jf. saksutredning 22520
Formannskapets innstilling:
1. Folkevalgte organer og øvrige kommunale organer i Rødøy kommune gis adgang til å
holde møter som fjernmøter i henhold til kommuneloven § 11-7.
2. Teknisk utvalg gis adgang til å holde møte som fjernmøter i henhold til
kommuneloven § 11-7. Dette vedtaket er gjort i henhold til § 11-8. Vedtaket gjelder
fram til kommunestyret 16. desember 2020.
3. Bestemmelse om adgang til å avholde fjernmøter fastsettes i reglement for det
enkelte organ.
Fellesforslag:
1. Folkevalgte organer og øvrige kommunale organer i Rødøy kommune gis adgang til å
holde møter som fjernmøter i henhold til kommuneloven § 11-7.
2. Bestemmelse om adgang til å avholde fjernmøter fastsettes i reglement for det
enkelte organ.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 089/2020: MØTEPLAN ÅR 2021
Jf. saksutredning 21920
Formannskapets innstilling:
1. Møteplan år 2021 for Rødøy kommunestyre:.......................................
2. Møteplan år 2021 for Rødøy formannskap:..........................................
Forslag fra Inger Monsen:
Tentativ møteplan for formannskapet:
Første halvår 2021
Andre halvår 2021
Torsdag 21. januar
Torsdag 26. august
Mandag 15. februar
Mandag 20. september
Onsdag 17. mars
Tirsdag 19. oktober
Tirsdag 20. april
Tirsdag 30. november
Onsdag 19. mai
Tirsdag 15. juni
Formannskapsmøtene avholdes rundt om i kommunens kretser etter behov/ønske.
Møteplan kommunestyret:
Første halvår 2021
Torsdag 25. februar
Torsdag 29. april
Torsdag 24. juni

Andre halvår 2021
Torsdag 30. september
Torsdag 28. oktober
Torsdag 16. desember

Vedtak:
Som forslaget. Mot en stemme, avgitt av Jimmy Engen Krogh.

Møtet slutt kl. 17.50

