Sak 002/2021: KOSTPENGER I OMSORGSTJENESTEN 2021, REGULERING
Jf. saksutredning 00321
Formannskapets innstilling:
Kostpenger i omsorgstjenesten vedtas med utgangspunkt i pris gjeldende i 2020.
Middag
kr 85
Frokost og kvelds
kr 45
Abonnement fullkost pr mnd
kr 4700
Reduksjon full kost ved fravær, pr uke
kr 1175
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 003/2021: FINANSREGLEMENT
Jf. saksutredning 00621
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommunes finansreglement vedtas og godkjennes slik det foreliggende
reglementet framstår. Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 004/2021: ØKONOMIREGLEMENT
Jf. saksutredning 00521
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommunes økonomireglement vedtas og godkjennes slik det foreliggende
reglementet framstår. Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 005/2021: RØDØYPROSJEKTET II – RAPPORT FEBRUAR 2021
Jf. saksutredning 01321
Formannskapets innstilling:
1. Rapport Rødøyprosjektet II – Februar 2021 med vedlegg tas til orientering.
2. Det er beklagelig at rapporten ikke svarer ut mange av de spørsmålene som var
vedlagt forrige rapport datert 18.09.2020. Det er relevante spørsmål som stilles og
som burde vært besvart i denne rapporten.
3. Det er beklagelig at foreldremøte berammet til den 08.01.2020 ennå ikke er avholdt.
God informasjon er av avgjørende betydning for at prosjektet skal oppnå tillit i
foreldregruppen, og dette må prioriteres.
4. Rapporten inneholder forskningsdelens fremdriftsplan og milepæler, for fremtidige
rapporter bør fremdriftsplan og milepæler for utviklingsdelen av prosjektet
beskrives.

Forslag fra SP/FrP/RF:
Rapport Rødøyprosjektet II – Februar 2021 med vedlegg og tilleggsnotat tas til
orientering.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 006/2021: KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I RØDØY 2021-2031 – SLUTTBEHANDLING
Jf. saksutredning 01021
Formannskapets innstilling:
Fremlagt utkast til kommunedelplan for kulturminner i Rødøy 2021-2031 sendes videre
til behandling i kommunestyret for endelig vedtak med de endringer som er foreslått.
Forslag fra AP/KrF:
Fremlagt utkast til kommunedelplan for kulturminner i Rødøy 2021-2031 vedtas med de
endringer som foreligger.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 007/2021: LEVE HELE LIVET, PLANPROSESS
Jf. saksutredning 01121
Formannskapets innstilling:
Planprosess for «Leve hele livet» tas til orientering.
Forslag fra AP/KrF:
Punkt 1: Som innstillingen.
Punkt 2: Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir tatt med i
planprosessen «Leve hele livet».
Vedtak:
1. Planprosess for «Leve hele livet» tas til orientering.
2. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir tatt med i
planprosessen «Leve hele livet».
Enstemmig.
Sak 008/2021: NOU 2020:15 DET HANDLER OM NORGE – HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 01521
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune støtter forslagene i NOU 2020:15…
Fellesforslag:
Rødøy kommune støtter forslagene i NOU 2020:15. Rapporten inneholder mange viktige
tiltak for privat og offentlig sektor. For kommunen er det av stor betydning at flest mulig
av tiltakene blir gjennomført. Vi vil likevel fremheve følgende:
1. Digital allemannsrett er svært viktig for desentraliserte arbeidsplasser og mulighet
for hjemmekontor.

2. Distriktene spiller også en viktig rolle i det grønne skiftet, og det må satses mer på
ladestasjoner for elbil og elektrifisering av skipstrafikken (ferger og hurtigbåter).
3. Fraktkostnadene i distriktene er en betydelig utgift både i næringsdrift og i privat
forbruk, som bør utjevnes.
4. Kombinasjonsdrift (fiskerbonden) har vært et av grunnlagene for bosetting i
distriktene. Det er utfordrende å drive fiske i småskala (som biinntekt), samt
nyetablering innen fiske og jordbruk. Primærnæringen i små enheter har alltid vært
viktig for bosetting i distriktene.
5. Nedbygging av matjord er et problem i Norge, og med mulighet for småskaladrift er
sannsynligheten for å bevare matjorda større. Større tilskudd til kulturlandskapspleie
er et konkret bidrag til at distriktene ikke gror igjen.
6. Infrastruktur (kommunikasjon, samferdsel) er for de fleste i landet en
selvfølgelighet, mens vi i distriktene stadig må kjempe for å beholde det vi har, og
vanskelig får utvidet tilbudet. Trygghet og forutsigbarhet er svært viktig for
bosetting.
7. Frivillig sektor er viktig for trivsel, aktivitet og samskaping i kommunen. Rødøy
kommune ber om at tiltak rettet mot frivillig sektor også vurderes.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 009/2021: NÆRINGSFOND – RAPPORT 2019-2020
Jf. saksutredning 01421
Formannskapets innstilling:
Rapport om bruk av næringsfond i 2019 og 2020 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 010/2021: NOVA SEA AS, SØKNAD OM AREALENDRING VED EKSISTERENDE
AKVAKULTURLOKALITET 11144 SVINVÆR - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 02321
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Nova Sea AS datert 02.12.2020, om
arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 11144 Svinvær i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til søknaden.
Forslag fra Ap/Krf:
Punkt 1:
Som innstillingen.
Nytt punkt 2: 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 Nova Sea AS datert 02.12.2020, om
arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 11144 Svinvær i Rødøy
kommune.
2. 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.
Mot en stemme som avgitt for innstillingen, av Kjell Viggo Ovesen.

Sak 011/2021: MOWI ASA, SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEØKNING PÅ EKSISTERENDE
AKVAKULTURLOKALITET 11076 DIGERMULEN - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 02221
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Mowi ASA datert 22.10.2020, 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.
Fellesforslag:
Punkt 1 og 2 som innstillingen.
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 22.10.2020, 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 012/2021: MOWI ASA, SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET;
«HESTVIK» - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 01921
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 23.10.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Hestvik» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ikke spesielle merknader til etableringen av selve lokaliteten,
men forutsetter at fiskeriinteressene i området hensyntas på en best mulig måte,
både i forhold til utforming og plassering av fortøyninger, slik at fiskeriinteressene
blir minst mulig skadelidende.
Fellesforslag:
Pkt. 1:
Som innstillingen.
Nytt punkt 2: I de lokaliteter som berører flerbruksområde, ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde
fra Rødøy kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til
fiskerinæringen skal generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.

Vedtak:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 23.10.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Hestvik» i Rødøy kommune.
2. I de lokaliteter som berører flerbruksområde, ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde fra Rødøy
kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til fiskerinæringen skal
generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.
Enstemmig.
Sak 013/2021: MOWI ASA, SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET;
«BUKKØY» - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 02021
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 23.10.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Bukkøy» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ikke spesielle merknader til etableringen av selve lokaliteten,
men forutsetter at fiskeriinteressene i området hensyntas på en best mulig måte,
både i forhold til utforming og plassering av fortøyninger, slik at fiskeriinteressene
blir minst mulig skadelidende.
Fellesforslag:
Punkt 1:
Som innstillingen.
Nytt punkt 2: I de lokaliteter som berører flerbruksområde ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde
fra Rødøy kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til
fiskerinæringen skal generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.
Vedtak:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 23.10.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Bukkøy» i Rødøy kommune.
2. I de lokaliteter som berører flerbruksområde ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde fra Rødøy
kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til fiskerinæringen skal
generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.
Enstemmig.

Sak 014/2021: MOWI ASA, SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET;
«LYNGVÆR» - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 02121
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 16.11.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Lyngvær» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ikke spesielle merknader til etableringen av selve lokaliteten,
men forutsetter at fiskeriinteressene i området hensyntas på en best mulig måte,
både i forhold til utforming og plassering av fortøyninger, slik at fiskeriinteressene
blir minst mulig skadelidende.
3. Det minnes ellers om at det i desember 2017 av Rødøy kommunestyre (k.sak
078/2017) er gitt midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens
arealdel for en periode på 5 år, for etablering av fortøyninger m.v. innenfor
LNF-v-område, dvs. at dispensasjonen er gjeldende frem til desember 2022.
Fellesforslag:
Punkt 1:
Som innstillingen.
Nytt punkt 2: I de lokaliteter som berører flerbruksområde ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde
fra Rødøy kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til
fiskerinæringen skal generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.
Vedtak:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 16.11.2020 fra Mowi ASA, om ny lokalitet for
oppdrett av laks og ørret; «Lyngvær» i Rødøy kommune.
2. I de lokaliteter som berører flerbruksområde ber kommunestyret om at
fiskeriinteressene skal ivaretas. Ihht. retningslinjer for flerbruksområde fra Rødøy
kommunes kystsoneplan/arealdel, står det at hensynet til fiskerinæringen skal
generelt tillegges stor vekt i konflikttilfeller.
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 målsetning i kommuneplanens samfunnsdel.
Enstemmig.
Sak 015/2021: GJERØY SKOLE: ORGANISERING
Jf. saksutredning 01221
Rådmannens innstilling:
1. Driften ved Gjerøy skole opphører fra august 2021.
2. Elevene overføres til Rødøy skole fra samme tidspunkt.
3. Administrasjonen gjennomfører nødvendig tiltak i forhold til de berørte parter:
elever, foreldre, lærere og andre ansatte.
4. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres ned med kr. 800.000 for Gjerøy skole.

Forslag fra Ap/KrF:
1. Driften ved Gjerøy skole opprettholdes for skoleåret 21/22.
2. Eventuelt videre drift utover skoleåret 2021/2022 framlegges kommunestyret til
behandlingen våren 2022.
3. For skoleåret 2021 igangsettes en hospiteringsordning med et omfang på inntil 2
ukedager. Hospiteringen legges til Rødøy/Jektvik skole.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 15.40

