Rødøy kommune
Kommunestyret

Hovedutskrift fra møte

Møtedato:
Møtested:

Torsdag 29. april 2021
Jektvik grendehus

Møteleder:

Ordfører. Sara Lorentzen enstemmig valgt til settevaraordfører.

Skriftlig innkalling datert:
Kunngjøring:

Fra kl.:

11.00

Til kl.:

18.15

22. april 2021
Kommunens nettside

Møtende medlemmer av 17 i alt:
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti (AP/KrF):

Rødøy fellesliste (RFL):

Senterpartiet (SP):

Inger Monsen
Sara Jørgine Lorentzen
Siv Tove Hansen
Toril Olaisen
Paul Amundsen
Lars Petter Abelsen
Elin Rita Kvalvik Telnes
Hanne Grimsland

Jimmy Engen Krogh
Anniken Jensen Heen
Frank K. Heimdal

Arne Tore Bang
Henriette B. Blix

Fraværende medlemmer:

Møtende varamedlemmer:

Fremskrittspartiet (FrP):

Kjell Viggo Ovesen

Bjørn Pedersen (AP/KrF), Torsten Simonsen (RFL), Sindre Stordal (SP).
Henriette Blix (SP) under behandlingen av sak 035/2021. Lars Petter
Abelsen innvilget permisjon fra kl. 18.00, under behandlingen av sak
036/2021.
Margareth Mathisen (AP/KrF), Trude H. Hansen (RFL). Thomas Hoff (SP)
under behandlingen av sakene 016-034/2021 og 036-037/2021.
Thor Magne Hoff (SP) og Hege Aimee Engen (SP) under behandlingen av
sak 035/2021.

Administrasjonen:

Rådmann, førstekonsulent

Behandlede saker:

016/2021 – 037/2021

Følgende saker utsettes:
Merknader:
Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssakene 036-037/2021.
Sak 037/2021 ble behandlet først i møtet.
Habilitetsvurderinger:
Thomas Hoffs habilitet ble vurdert i sak 035/2021. Han ble erklært inhabil etter
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav b). Enstemmig.
Henriette Blix habilitet ble vurdert i sak 035/2021. Hun ble erklært inhabil etter
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav b). Enstemmig.
Rett utskrift bekreftes:

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 30.04.2021 Ragnhild Aakre Seljevoll

Hovedutskrift sendes:

Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer, Etatene,
Økonomiavdelingen, Revisjon, Kontrollutvalg, Felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet

Pause i kommunestyremøtet fra kl. 12.00 til kl. 14.15 for møte med Prehospitale tjenester
v/enhetsdirektør Pål Madsen, angående ROS-analysen og ambulansebåtberedskap i Rødøy kommune.
I møtet deltok også representanter fra lokalforeningene i Rødøy, og administrerende direktør ved
Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir.

Sak 016/2021: ORIENTERINGER
Orienteringer v/ordføreren:
 Koronasituasjonen og status vaksinering
 Klubban, konsesjonssøknad ferdigbehandlet hos NVE
 Gigante Salmon Rødøy; Stein fra Rosøy – aktører i Rødøy må ta kontakt
 Detaljreguleringsplan industriområde Reppen ute på høring
 Møte med Statsforvalteren 17. mars, tilbakemelding budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024
 Forpliktende planarbeid i formannskapet, rådmannen legger fram budsjettsak til
kommunestyret juni
 Møte i arbeidsgruppene Storvika-Reppen 23. mars
 Samarbeidsmøte Helgelandssykehuset 7. april
o Helsefellesskap
o Nye Helgelandssykehuset
 Representantskapsmøte RKK Salten 9. april
 Representantskapsmøte HAF 16. april
o Ekstra dag for innsamling av grovavfall i øyriket
o Ny ordning for innsamling av plastavfall
 Rådsmøte Helgeland museum 22. april
 Medlemsmøte LVK
 Årsmøte NFKK
 Asfaltering Gjerøy, forespørsel fra lokalforeningen – ønsker sak til
kommunestyret
 Møte Øresvik vedrørende fiskeri og oppdrett 23. april
 K.sak 82/2020, spørsmål om vedlikeholdsplan fra Elin Telnes
 Samferdsel
o overgangsbilletter ferge
o forkjørsrett for biler fra øyene
o kansellering fergeanløp Rødøya, grunnet lavvann
 Prioriterte investeringsprosjekt, skriftlig orientering
 Helse- og omsorgssjef – avtroppende og nytilsatt
Orienteringer v/rådmannen:
 Foreløpig revisjonsrapport
 Salg kommunehus Gjerøy
 Helsestasjon seniorer satt i gang
 Bredbånd i Reppen
 Organisering NAV tjenesteområde ytre Salten
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.

Sak 017/2021: SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2021/2022
Jf. saksutredning 02821
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune vedtar skoleruta for skoleåret 2021/2022 slik den foreligger i
vedlegget til saken.
2. Eventuelle avspaseringsdager må legges til høstferieuka.
3. SU ved den enkelte skole skal godkjenne eventuelle avspaseringsdager.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 018/2021: STATUS OMSORGSTJENESTER I SONE 5
Jf. saksutredning 03921
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar status for omsorgstjenester i sone 5 til orientering.
Forslag fra AP/KrF:
1. Kommunestyret tar status for omsorgstjenester i sone 5 til orientering.
2. Rødøy kommune videreutvikler dagens organisering angående omsorgstjenester i
sone 5 i tråd med «Leve hele livet»-reformen og utarbeidelse av ny helseplan.
3. Det forutsettes at mulighetene velferdsteknologi gir tas i bruk i større omfang.
4. Alderstun omsorgssenter følger opp endringer i behov for hjemmetjenesten i
Øresvik med tilstrekkelige tiltak.
5. Kommunestyret ber om å holdes orientert i videre prosess.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 019/2021: AVTALE MED BODØ KOMMUNE OM KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN
Jf. saksutredning 03721
Formannskapets innstilling:
Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale basert på rammene som fremgår av
utkastet.
Forslag fra AP/KrF:
Punkt 1:
Som rådmannens innstilling.
Nytt punkt 2: Rødøy kommune kjøper tjenester tilsvarende 10 % stilling, oppad
begrenset til 155 000 kr pr. år.
Nytt punkt 3: Avtalen gjelder i 1 år og evalueres før den eventuelt videreføres.
Vedtak:
1. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale basert på rammene som fremgår av
utkastet.
2. Rødøy kommune kjøper tjenester tilsvarende 10 % stilling, oppad
begrenset til 155 000 kr pr. år
3. Avtalen gjelder i 1 år og evalueres før den eventuelt videreføres.
Mot en stemme som avgitt for innstillingen av FrP.

Sak 020/2021: BREDBÅNDSUTBYGGING – ORIENTERING
Jf. saksutredning 03521
Formannskapets innstilling:
Status for bredbåndsprosjekter tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 021/2021: EIERSKAPSMELDING – REVIDERING
Jf. saksutredning 03421

Formannskapets innstilling:
1. Eierskapsmelding vedtas som fremlagt. Kommunens eierstyring skal foregå etter
disse prinsippene:
1. Rødøy kommune er en ansvarlig eier.
2. Rødøy kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor
selskapene gjennom selskapenes eierorganer.
3. Rødøy kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men
møter som hovedregel ikke med bundet mandat. Prinsipielle spørsmål og
kommunens standpunkt i sentrale saker skal forankres i folkevalgte organer.
4. Rødøy kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant
kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet
med eierskapet, og at alle styreverv blir registrert i KSs styrevervregister.
5. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i
selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk
og arbeidets kompleksitet.
6. Rødøy kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene, og skal være en aktiv
pådriver for at selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet.
7. Rødøy kommune er pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til
grunn for egen drift og utvikling.
8. Rødøy kommune er pådriver for at selskapene fører en ansvarlig
arbeidsgiverpolitikk i tråd med etiske retningslinjer for Rødøy kommune, og at
lønns- og kostnadsnivået i selskapene er i samsvar med praksis og utvikling i
egen kommune.
9. Alle selskaper hvor Rødøy kommune har eierinteresser skal ha god
internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter.
2. Kommunens formål med eierskapet for IKS og AS er:
a. Helgeland Avfallsforedling: Få utført renovasjonstjenester og avfallsbehandling
på en kostnadseffektiv måte.
b. Rødøy Produkter AS: Etablere og drive tilbud for yrkeshemmede som ikke kan
delta i det ordinære arbeidsliv, og skape varig tilrettelagte arbeidsplasser.
Pågående samarbeidsprosjekt med VTA-bedrifter i Salten bør følges opp.
c. Rødøy Utleiebygg AS: Kommunen gikk inn på eiersiden som et
næringsutviklingstiltak, og for å sikre støtte til byggingen. Kommunen leier deler
av bygget og har interesse av framtidig utvikling.
d. Helgeland Reiseliv AS: Utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket
reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og
lokalsamfunnene. Driver markedsføring av kommunen og reiselivsbedrifter i
kommunen i turistkontorene og på nett.
e. Kommunekraft AS: Få best mulig betingelser på salg av kraft. Kommunekraft
eies av LVK, primære medlemskommuner, og fylkeskommuner.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 022/2021: VANNNOMRÅDEKOORDINATOR – FINANSIERING AV FELLES, FAST STILLING
Jf. saksutredning 03621
Formannskapets innstilling:
1. Stilling som vannområdekoordinator opprettes i Rana kommune. Stillingen skal være
en fast 100 % stilling og finansieres gjennom et spleiselag mellom berørte
kommuner og Nordland fylkeskommune.
2. Stillingen finansieres i henhold til tabell 2 i saksfremlegget. Driftsbudsjettet for 2021
reguleres med kr 21 704 i 2021.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 023/2021: HUSBANKEN – LÅNEOPPTAK STARTLÅN TIL VIDERE UTLÅN
Jf. saksutredning 04921
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune låner ytterligere kr 2,5 mill. fra Husbanken i Startlånmidler for videre
utlån.
Investeringsbudsjettet for 2021 reguleres tilsvarende: kr 2,5 mill. i låneopptak, og
kr 2,5 mill. til videre utlån.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 024/2021: ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP HELGELAND
Jf. saksutredning 05121
Formannskapets innstilling:
 Rødøy kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Helgeland» i tråd med
modell for Helsefellesskap mellom Helgelandssykehuset HF og 18 kommuner
presentert i vedlegg 2.
 Rødøy kommune slutter seg konsensusprinsippet, som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Rødøy kommune.
 Rødøy kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingssjef
100 % stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges samhandlingssjefens
bostedskommune, som søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for
helsefellesskapet på vegne av kommunene i Helsefellesskap Helgeland.
 Rødøy kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal
samhandlingssjef med en kroneandel i forhold til antall innbyggere (vedlegg 3).
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 025/2021: VISIT BODØ – ÅRSRAPPORT DESTINASJON SALTEN 2020
Jf. saksutredning 05421
Formannskapets innstilling:
Årsrapport for destinasjonssamarbeidet i Salten fra Visit Bodø tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 026/2021: KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER
Jf. saksutredning 05321
Formannskapets innstilling:
1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter lyses ut med første
søknadsfrist 1. juni 2021. Formannskapet er fondsstyre.

2. Vilkår for ordningen vedtas som i vedlegget «Kommunal kompensasjonsordning –
vilkår».
3. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Tilskudd fra Staten
Avsatt til bundne fond
Tilskudd kommunal kompensasjonsordning
Bruk av bundne fond
Sum

Ansvar
930 Næringsfond
950 Fond
430 Næringssjefens administrasjon
430 Næringssjefens administrasjon

kr
-500 000
500 000
500 000
-500 000
0

Forslag fra AP/KrF:
Som formannskapets innstilling med nytt punkt 2:
Vilkår for ordningen vedtas som i vedlegget «Kommunal kompensasjonsordning –
vilkår», med nytt punkt 2 g:
Dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil det gjøres en
forholdsmessig reduksjon ift. dokumenterte kostnader eller tap for formål a og b.
I et slikt tilfelle kan støtte til formål c reduseres tilsvarende eller utgå.
Vedtak:
1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter lyses ut med første
søknadsfrist 1. juni 2021. Formannskapet er fondsstyre.
2. Vilkår for ordningen vedtas som i vedlegget «Kommunal kompensasjonsordning –
vilkår», med nytt punkt 2 g:
Dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil det gjøres en
forholdsmessig reduksjon ift. dokumenterte kostnader eller tap for formål a og b.
I et slikt tilfelle kan støtte til formål c reduseres tilsvarende eller utgå.
3. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks mva:
Beskrivelse
Tilskudd fra Staten
Avsatt til bundne fond
Tilskudd kommunal kompensasjonsordning
Bruk av bundne fond
Sum

Ansvar
930 Næringsfond
950 Fond
430 Næringssjefens administrasjon
430 Næringssjefens administrasjon

kr
-500 000
500 000
500 000
-500 000
0

Enstemmig.

Sak 027/2021: BASECAMP HELGELAND – SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND B
Jf. saksutredning 05721
Formannskapets innstilling:
Basecamp Helgeland AS, orgnr. 916129343, tildeles 180 000 kroner som rentefritt lån og
75 000 kroner som tilskudd fra næringsfond B. Totalt 255 000 kroner. Støtten innvilges i
tråd med kommunale retningslinjer for næringsfond samt Forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger av dette.
Tilskuddet gis med forutsetning om at tillatelser til bruk av bygningen til formålet kan
legges frem før sluttutbetaling.
Fellesforslag:
Basecamp Helgeland AS org. Nr. 916129343 tildeles 198 000 kr. som rentefritt lån og
82 500 kr. i tilskudd fra næringsfond B. Totalt 280 500 kr. Støtten innvilges i tråd med
kommunale retningslinjer for næringsfond samt forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger av dette.

Tilskuddet gis med forutsetning om at tillatelser til bruk av bygningen til formålet kan
legges fram før sluttbehandling.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 028/2021: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN – OPPSTART
Jf. saksutredning 05521
Formannskapets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan revideres og legges fram for politisk behandling innen utgangen av
2021.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 029/2021: REGIONAL TRANSPORTPLAN 2022-2033 – INNSPILL
Jf. saksutredning 05621
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune foreslår følgende tiltak til Regional transportplan Nordland 2022-2033 i
prioritert rekkefølge:
1. Kryssing av Holandsfjorden FV17 (Storvika-Reppen).
2. Kryssing av sundet mellom Gjerøy-Rangsund.
3. Nytt tidsmessig fergemateriell på fergestrekningen Jektvik-Kilboghamn.
4. Asfaltering av Segelforveien FV437.
5. Bedre internkommunikasjon i kommunen – mulighet for pendling ut/inn.
Forslag fra AP/KrF:
1. Rødøy kommune foreslår følgende tiltak til Regional transportplan Nordland 20222033 i prioritert rekkefølge:
1. Kryssing av Holandsfjorden FV17 (Storvika-Reppen).
2. Kryssing av sundet mellom Gjerøy-Rangsund.
3. Nytt tidsmessig fergemateriell på fergestrekningen Jektvik-Kilboghamn.
4. Nytt tidsmessig fergemateriell på fergestrekningen Forøy-Ågskardet.
5. Asfaltering av Segelforveien FV437.
6. Bedre internkommunikasjon i kommunen – mulighet for pendling ut/inn.
2. Formannskapet gis myndighet til å fylle ut prioriteringsskjema med beskrivelser av
tiltakene.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 030/2021: BRUK AV PREMIEFOND
Jf. saksutredning 06221
Formannskapets innstilling:
Til delbetaling av Rødøy kommunes pensjonsfaktura i år 2021 benyttes kr. 7 500 000,- av
pensjonsfondet i KLP.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 031/2021: INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND (IKAN) – OMDANNING TIL KOMMUNALT
OPPGAVEFELLESSKAP
Jf. saksutredning 06821
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune godkjenner omdanning av Interkommunalt samarbeid arkiv
Nordland (IKAN) til Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN).
2. Ny samarbeidsavtale for KOAN godkjennes som vedlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 032/2021: KOMMUNEPLANENS AREALDEL – OPPSTART OG ORGANISERING
Jf. saksutredning 06721
Rådmannens innstilling:
1. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med konsulent om utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel. Prosjektet gjennomføres innenfor vedtatte rammer,
kr 1,5 mill. inkl. mva. jf. investeringsbudsjettet for 2021 og økonomiplanen for
2021-2024.
2. Arbeidet organiseres som beskrevet i saksframlegget.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 033/2021: KONTROLLUTVALGET – OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 93/2019
RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON HELSE OG OMSORG
Jf. saksutredning 02721
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets vedtak i
K-sak 093/2019 Kontrollutvalget – rapport forvaltningsrevisjon: helse og omsorg til
orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 034/2021: KONTROLLUTVALGET – RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON: SAKSFORBEREDELSE OG
VEDTAKSOPPFØLGING
Jf. saksutredning 02621
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Saksforberedelse og vedtaksoppfølgning er forelagt
kommunestyret i Rødøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger, slik at det blir
best mulig samsvar mellom politikernes forventninger og administrasjonens
mulighet for å iverksette tiltakene.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Thomas Hoff og Henriette Blix ble erklært inhabile i sak 035/2020. Vararepresentantene Thor Magne
Hoff og Hege Aimee Engen tiltrådte møtet under behandlingen av saken.
Sak 035/2021: HELSEHUS I JEKTVIK – VURDERING AV INVESTERINGSBESLUTNING OG KONSEKVENSER
Jf. saksutredning 05821
Formannskapets innstilling:
1. Rådmann bes legge fram investeringssak Helsehus Jektvik, innenfor
vedståelsesfrister slik at den kan behandles i kommunestyrets junimøte. Rådmann
bes i saken vurdere andre finansieringsmuligheter i tillegg til låneopptak.
2. De økonomiske konsekvenser for driftsbudsjett bakes inn i budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Som rådmannens innstilling i formannskapet 24/2021:
Det bygges ikke nytt helsehus i Jektvik. Prosjektet avsluttes, og investerings- og
driftsbudsjettene for 2021, og økonomiplanen for 2021-2024, reguleres ned tilsvarende.
Rødøy kommune har ikke økonomiske ressurser til å bære kapitalkostnadene ved
investeringen over tid, og de økte driftskostnadene ved å etablere en ny enhet, helsehus
i Jektvik, med stor avstand til Alderstun omsorgssenter der den viktigste samhandlingen
med helse- og omsorgstjenesten skjer i dag.
Ifølge kommuneloven skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. Det er i Rødøy kommune pr. i dag definert et stort
innsparingsbehov, som medfører at en må se på strukturelle endringer og nye måter å
levere og organisere tjenestene på, med nedlegging av enheter som mulig konsekvens. Å
starte dette arbeidet med nyetableringer som medfører enda høyere utgifter vil være
uforsvarlig. Det vil også være i strid med alle vedtatte nøkkeltall for å oppnå kommunal
økonomisk bærekraft.
Det er heller ikke faglig tilrådelig å bygge et nytt helsehus i Jektvik. Dette vil ikke gi økt
tjenesteproduksjon, men dårligere samhandling særlig mellom omsorgstjenesten og
helsetjenesten grunnet plassering langt unna Alderstun omsorgssenter og de andre
tverrfaglige miljøene. Dette er kritisk for å yte tjenester etter dagens og fremtidens
behov.
Forslag fra AP/KrF:
1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem investeringssak Helsehus Jektvik,
innenfor vedståelsesfrister, slik at den kan behandles i kommunestyrets junimøte.
Vedståelsesfrister forlenges ut juni 2021.
2. Kommunestyret ber rådmannen finne andre finansieringsmuligheter i tillegg til
låneopptak.
3. Kommunestyret vedtar at gnr._/bnr._ legekontor/tannlegekontor i Kila og
gnr. 34/bnr. 49 eldrebolig Jektvik selges, og salgsinntektene inngår i finansiering av
Helsehus Jektvik.
4. Drift av Helsehus tas inn i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF. Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra RFL, SP og FrP.

Lars Petter Abelsen innvilget permisjon fra kl. 18.00, og fratrådte møtet under behandlingen av sak
036/2021.
Sak 036/2021: BJØRN PEDERSEN: SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA VERV
Jf. saksutredning 06921
Rådmannens innstilling:
1. Bjørn Pedersen innvilges fritak fra alle kommunale verv for perioden 29. april – 31.
juli 2021.
2. Isak Andre Vangstad trer inn som fast medlem i kommunestyret for perioden 29.
april – 31. juli 2021. Varamedlemsliste for AP/Krf blir i samme periode som følger:
1. Rakel Eline Heen
2. Kai Telnes
3. Margareth Mathisen
4. Jorun Øren Monsen
5. Kaia Emilie Grødal
6. Kjell Setvik
7. Roger Storeng
8. Gunnar Ole Markussen
3. Som settemedlem til formannskapet for perioden 29. april – 31. juli 2021 oppnevnes
Lars Petter Abelsen.
4. Som midlertidig varaordfører for perioden 29. april – 31. juli 2021 velges:………………..
Forslag fra AP/KrF:
Rådmannens innstilling med nytt punkt 4:
Som midlertidig varaordfører for perioden 29. april – 31. juli 2021 velges Sara Lorentzen.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 037/2021: LOKAL TILPASNING VED SALG AV LANDBRUKSEIENDOMMER I RØDØY
Forslag fra Ap/KrF:
Administrasjonen utreder for mulighetene nullgrenseforskrift gir for Rødøy kommune.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 18.15

