Besøk fra Salten kultursamarbeid v/Hege Næss Klette, som orienterte kommunestyret om Salten
kultursamarbeid.
Revisor Harald Halvorsen fra Deloitte AS deltok i kommunestyremøtet via teams under behandlingen av
sakene 039-040/2021.
Sak 038/2021: ORIENTERINGER
Orienteringer v/ordføreren:
• Skriftlige orienteringer:
o Rapportering prioriterte investeringsprosjekter
o Brev fra Statsforvalterens: budsjett og økonomiplan i orden og i tråd
med Kommunelovens krav
o Tomtevalg Helgelandssykehuset 2021, høringsuttalelse f.sak 037/2021
o Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN), årsmelding 2019
o Hovedutskrift fra møte i Felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse 21. juni 2021
• Valg av revisor, vedtak fra kontrollutvalget. Forlengelse av avtale.
• Generalforsamling Rødøy produkter 15. juni 2021
• Orientering fra næringskonsulent Rolf-Inge Sleipnes i formannskapsmøte 15.
juni
• Ordfører møtte Folkeaksjon høyere utdanning Helgeland, 10. juni, støtte til
reetablering av Høgskolen i Nesna
• Lunsj med ordfører: Har møtt alle 10. klassinger i kommunen.
• Regionrådsmøte 3.-4. juni, på Teams
• Svar på brev fra Lurøy vedr. brannvernordning, ønske om møte med
formannskapet
• Formannskapet hadde møte med Helse Nord, 21. mai ang
ambulansebåtberedskap og samarbeid HSYK og NLSH
• Webinar 1. juni, Prosjekt «Menn i helse» Kommunen ønsker å delta
• Brev fra ordførerne i Rødøy og Meløy, vedr. fergeanbud og anbudsprosess
- Forøy Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn
• Møte samferdselsråd 7. juni, overgangsordning, overgangsbillett, kansellering
lavvann Rødøy, fergeanbud Forøy-Ågskardet, RTP-prioriteringene
• Veiprosjekt Rangsund-Gjerøy, bestilling sak til utredning
• Asfaltering bestilling sak til utredning
• Skriftlig spørsmål fra Anniken Heen, vedlikehold kommunal bolig Storselsøy
• Skriftlig spørsmål fra Frank. K. Heimdal, anbudskonkurransen Forøy-Ågskardet
Vedtak:
Sakene tas til orientering. Enstemmig.
Sak 039/2021: ÅRSRAPPORT 2020
Jf. saksutredning 04321
Formannskapets innstilling:
Årsrapport med årsberetning 2020 for Rødøy kommune vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 040/2021: ÅRSREGNSKAP 2020
Jf. saksutredning 04421

Formannskapets innstilling:
1. Revisors beretning tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 og revisjonsrapport nummer 3
tas til orientering.
3. Årsregnskapet for 2020 med disponeringer vedtas som fremlagt.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 041/2021: BUDSJETTNOTAT FOR 2022
Jf. saksutredning 07921
Formannskapets innstilling:
Budsjettnotat for 2022 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 042/2021: TERTIALRAPPORT 1/2021 MED BUDSJETTREGULERING
Jf. saksutredning 04621
Formannskapets innstilling:
1. Tertialrapport 1/2021 tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp eks. mva:
Beskrivelse
Tilskudd lokalforeninger
Bruk av disposisjonsfond
Valgutgifter
Konsulenttjenester
Skatteinntekter
Skjønnsmidler
Inntektsutjevningstilskudd
Sum

Ansvar
100 Kommunestyret
950 Fond
105 Valgutgifter
199 Arkiv
840 Statlige rammetilskudd
840 Statlige rammetilskudd
840 Statlige rammetilskudd

kr
44.000
-44.000
200.000
-200.000
-1.590.000
-112.000
1.189.000
513.000

3. Basert på formannskapets arbeid med forpliktende plan, og rådmannens forslag om
tiltak som kan føre til 3 % kutt i driftsbudsjettet for 2021, reguleres driftsbudsjett for
2021 og økonomiplan for 2021-2024 ned som følger:
Tjenesteområde

Tiltak, forslag endring

Sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur

Småprosjektmidler
Tilskudd
forskningsrådet
Tilskudd komp.hev. KFK
Gjerøy skole
Bemanning barnehager
Bemanning skoler
Reiselivssamarbeid
Tilskudd
Effekt

Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Boliger og næring
Kirker og trossamfunn

Driftsbud.
2021
125 000
800 000

2022
125 000
500 000

250 000
300 000
250 000

500 000
700 000
550 000

391 000
2 116 000

391 000
2 766 000

Rådmannen gis myndighet til å iverksette tiltakene.

Økonomiplan
2023

2024

500 000
700 000
550 000
300 000
45 000
391 000
2 486 000

500 000
700 000
550 000
700 000
45 000
391 000
2 886 000

Sum
øk.plan
250 000
1 300 000
1 750 000
2 400 000
1 900 000
1 000 000
90 000
1 564 000
10 254 000

4. Investeringsbudsjettet for 2021 reguleres slik, alle beløp inkl. mva:
Beskrivelse
Kirke – investeringsprosjekter samlet
Bruk av lån

Ansvar
575 Kirker
910 Lån

kr
1.200.000
1.200.000
0

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 043/2021: MASTERPLAN FOR REISELIV I SALTEN - ORIENTERING
Jf. saksutredning 11021
Formannskapets innstilling:
1. Presentasjon om arbeidet med Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten tas til
orientering.
2. Rødøy kommune fortsetter allerede igangsatt samarbeid med Masterplan for
reiselivet på Nord-Helgeland. Rødøy kommune ønsker derfor ikke å delta i videre
arbeid med Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 044/2021: MASTERPLAN FOR REISELIV NORD-HELGELAND - DELTAGELSE
Jf. saksutredning 10921
Formannskapets innstilling:
1. Rapport fase 1 Reisemålet Nord-Helgeland tas til orientering.
2. Rødøy kommune iverksetter fase 2 av reisemålsutviklingsprosessen for NordHelgeland.
3. Det bevilges kr. 75 000 til gjennomføring av reisemålsutvikling fase 2 – Masterplan
for reiselivet på Nord-Helgeland. Beløpet utgjør 7,5 % av totalkostnadene. Det
forutsettes at prosjektet får finansiering fra Innovasjon Norge.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 045/2021: HELGELAND REISELIV – ÅRSMELDING 2020
Jf. saksutredning 11121
Formannskapets innstilling:
Årsmelding for Helgeland Reiseliv tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Henriette Blix’ habilitet vurdert i sak 046/2021. Blix fratrådte møtet, og varareprestentant Erling Hafsmo
tiltrådte. Henriette Blix ble erklært inhabil etter fvl § 6 første ledd bokstav b). Enstemmig.
Sak 046/2021: HELSEHUS I JEKTVIK – VURDERING AV ALTERNATIVE FINANSIERINGSMULIGHETER, OG
INVESTERINGSBESLUTNING
Jf. saksutredning 08321

Formannskapets innstilling:
Saken sendes videre til kommunestyret uten innstilling.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Det bygges ikke nytt helsehus i Jektvik. Prosjektet avsluttes, og investerings- og
driftsbudsjettet 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 med
helsehus i Jektvik. Det er i dag definert et svært stort innsparingsbehov i kommunen,
som trolig vil medføre strukturelle endringer og nye måter å levere og organisere våre
tjenester på. Å starte innsparingsarbeidet med en nyinvestering som medfører enda
høyere utgifter er uforsvarlig. En investering i denne størrelsesorden vil svekke den
økonomiske handleevnen over tid og er i strid med alle vedtatte nøkkeltall for
kommunal økonomisk bærekraft.
Det er heller ikke helsefaglig tilrådelig å bygge et nytt helsehus i Jektvik. Dette vil ikke gi
økt tjenesteproduksjon, men dårligere samhandling særlig mellom omsorgstjenesten og
helsetjenesten grunnet stor avstand til Alderstun omsorgssenter og de andre
tverrfaglige miljøene. Dette er kritisk for å yte tjenester etter dagens og fremtidens
behov.
Dagens struktur for helsetjenesten opprettholdes, og videreutvikles:
•
•

•

•

Legekontoret på Rødøya opprettholdes og oppgraderes til dagens
standard innenfor vedtatt investeringsbudsjett.
Legekontoret/tannklinikken i Skolebakken 100 i Kila opprettholdes. Om
det vurderes å være behov for renovering og eventuell utbygging av
enheten, så bes administrasjonen legge fram sak om dette til
kommunestyret.
Firemannsboligen i Jektvikveien 56 i Jektvik vurderes renovert og
eventuelt utbygget for å gi moderne og tidsriktige lokaler til
fysioterapeut og videreutvikling av helsetjenester i Jektvik.
Administrasjonen bes legge fram sak om dette til kommunestyret. Det
bør også vurderes om enheten kan selges med forbehold om at
aktiviteten i bygget videreføres, og om videreutvikling i regi av den
næringsdrivende selv kan gi best utvikling av tjenesten.
Det jobbes med videreutvikling av helse- og omsorgstjenester for å gi et
robust og kvalitativt tilbud til befolkningen i sone fem. Det tas i bruk
tilgjengelig velferdsteknologi. Tjenestetilbudet utvikles gjerne i nært
samarbeid med Lurøy kommune. Videreutvikling av helse- og
omsorgstjenester i sone fem skal ha høy prioritet. Administrasjonen bes
vurdere om økte investeringer i velferdsteknologi kan forsere
videreutviklingen i sone fem og legge fram sak om dette til
kommunestyret.

Forslag fra AP/KrF:
1. Rødøy helsehus, Jektvik, vedtas gjennomført iht. de framlagte planer/framlagte sak,
innenfor en total kostnadsramme på kr 27.648.650,- inkl. mva.
2. Utbyggingen finansieres ved låneopptak, ubundne investeringsfond og
momskompensasjon.
3. Investeringssum ekskl. mva 23.335.641.
Finansieres slik:
Låneopptak
19.010.641
Salg bygg eldrebolig Jektvik
1.450.000
(1.500.000 – 50.000 takst/annonsering mv)

Salg legekontor Kila (300.000 – 60.000)
Bruk av ubundne investeringsfond unntatt legeskyssbåt

240.000
2.635.000

Vedtak:
Som forslaget fra RFL, SP og FrP. Mot åtte stemmer som avgitt for forslaget fra AP/KrF,
av Inger Monsen, Sara Lorentzen, Toril Olaisen, Paul Amundsen, Lars Petter Abelsen,
Elin Rita Kvalvik Telnes, Hanne Grimsland og Rakel Eline Heen.
Sak 047/2021: NAV KONTORET I RØDØY – ORGANISERING I VERTSKOMMUNESAMARBEID YTRE
SALTEN
Jf. saksutredning 04521
Formannskapets innstilling:
Det inngås avtale om kommunale tjenester i NAV mellom Rødøy kommune og Bodø
kommune som vertskommune.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle vertskommuneavtale med virkningsdato fra
1. januar 2022. Avtalen legges frem for respektive kommune- og bystyrer for
godkjenning.
Som forutsetning for vertskommuneavtalen skal dagens kontor ved rådhuset i Rødøy
opprettholdes, med tilstedeværelse av både kommunalt- og statlige ansatte samtidig,
minst en og helst to dager i uken. De som er ansatt i Rødøy kommune i dag skal tilbys å
beholde sitt arbeidssted ved kontoret.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 048/2021: FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE: ÅRSMELDING
2020
Jf. saksutredning 12521
Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2020 for Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse tas til
orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 049/2021: SPØRSMÅL OM INNFØRING AV SÅKALT «NULLGRENSEFORSKRIFT»
Jf. saksutredning 12221
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune går ikke i gang med å arbeide med innføring av såkalt
nullgrenseforskrift (nedsatt konsesjonsgrense) i kommunen.
Fellesforslag:
Punkt 1:
Som innstillingen.
Punkt 2:
Kommunestyret ber om at det utredes hvilke føringer som kan legges i
arealplanen i forhold til bevaring av jordbrukseiendommer.

Vedtak:
1. Rødøy kommune går ikke i gang med å arbeide med innføring av såkalt
nullgrenseforskrift (nedsatt konsesjonsgrense) i kommunen.
2. Kommunestyret ber om at det utredes hvilke føringer som kan legges i arealplanen
i forhold til bevaring av jordbrukseiendommer.
Mot en stemme som avgitt for innstillingen, av FrP.
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 050/2021, med hjemmel i kommuneloven § 11-5 tredje ledd
bokstav b).
Sak 050/2021: VEDR. PROSJEKT: NYE UTLEIEBOLIGER PÅ GJERØY OG NORDNESØY – EVT. ØKNING AV
ØKONOMISK RAMME FOR PROSJEKTET
Jf. saksutredning 12321
Rådmannens innstilling:
Kommunestyrets vedtak; ………………………
Fellesforslag:

Forslaget unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 23

Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 051/2021: FORSLAG OM ENDRINGER I GRUNNRENTESKATTEN FOR VANNKRAFT:
HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 11921
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommunes høringsuttalelse om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for
å håndtere samvirkning med selskapsskatten:
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev med høringsnotat 11. mai 2021 om
endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med
selskapsskatten.
Departementet foreslår i høringsnotatet at samvirkningsproblemet håndteres gjennom
en sekvensiell skattlegging der selskapsskatten fradragføres i grunnlaget for
grunnrenteskatten, og at grunnrenteskattesatsen oppjusteres fra 37 pst. til 47,4 pst. for
å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag på 59 pst. Forslaget er anslått å gi
en påløpt reduksjon i skatteinntektene for 2021 på om lag kr. 200 millioner, bokført i
2022 sammenlignet med gjeldende regler. Det fremgår av høringsnotatet at dette i stor
grad vil motsvares av økte skatteinntekter i påfølgende år, og at omleggingen samlet
sett blir om lag provenynøytral i nåverdi.
Grunnrenteskatten er fradragsberettiget i eiendomsskatten, og forslaget får derfor også
betydning for eiendomsskatten. På tross av dette er det ikke foretatt noen beregninger
av forslagets økonomiske konsekvenser for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Om
betydningen for eiendomsskatten fremgår kun følgende i høringsnotatet:
«For kraftanlegg som ikke er bundet av minimums- og maksimumsreglene i
eiendomsskatten, vil redusert grunnrenteskatt øke eiendomsskatteinntektene noe på
kort sikt, motsvart av lavere eiendomsskatteinntekter på lengre sikt.»

Maksimumsregelen, som departementet viser til, er gitt i eiendomsskatteloven § 8 B-1
fjerde ledd og innebærer at kommunene ikke vil få ta del i fordelen av høyere
eiendomsskatt som kommunene skulle hatt som følge av redusert eller negativ
grunnrenteskatt de første årene etter investeringen etter overgangen til
kontantstrømskatt. Når grunnrenteskatten etter investeringsperioden senere øker, vil
kommunene imidlertid få varig lavere eiendomsskatt.
De økonomiske konsekvensene av departementets forslag er heller ikke avklart ved
finansministeren svar 7. juni 2021 på spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021. I
svaret gis det kun en antakelse om at endringen i grunnrenteskatten «over tid» ikke vil gi
«vesentlige utslag» for eiendomsskatten. Svaret gir på ingen måte tilstrekkelig avklaring
for kommunene som vertskap for vannkraftutbygginger og kreditor for eiendomsskatten
fra anleggene.
Inntektene fra eiendomsskatt er av stor økonomisk betydning for kommunene som
skriver ut eiendomsskatt på kraftanlegg og kommunene har behov for forutsigbarhet om
kommende inntektsnivå for å kunne planlegge og tilrettelegge tjenestene i kommunen.
Departementet foreslår at forslaget til endringer i skatteloven § 18-3 skal tre i kraft
allerede med virkning fra og med inntektsåret 2021. Rødøy kommune etterlyser svar på
de økonomiske virkningene av forslaget og vil på det sterkeste motsette seg at
endringen gjennomføres uten at de økonomiske konsekvensene er nærmere utredet.
Det kan ikke være slik at eiendomsskatten brukes som en salderingspost mellom staten
og kraftverkseierne, uten hensyn til kommunene.
Avslutningsvis ber kommunen om at det presiseres i lovens ordlyd at endringen i
fradragsretten i grunnrenteskatten ikke gjelder for beregningen av fradraget ved
fastsettelsen av formuesverdien/eiendomsskattegrunnlaget etter skatteloven § 18-5,
slik finansministeren bekrefter i brevet 7. juni 2021.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 052/2021: HELGELAND SMOLT AS: SØKNAD OM NY SETTEFISKLOKALITET KLUBBAN HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 12121
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Helgeland Smolt AS datert 30.04.21, om
etablering av ny settefisklokalitet Klubban i Rødøy kommune, med årlig produksjon
på 6000 tonn biomasse.
2. Rødøy kommune har ingen merknader til søknaden, såfremt at det stilles relevante
og bærekraftige krav til rensing av utslipp.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Inger Monsens og Elin Telnes’ habilitet vurdert i sak 053/2021. Monsen og Telnes fratrådte møtet, og
varareprestentant Kai Telnes tiltrådte.
Inger Monsen ble erklært inhabil etter fvl § 6 andre ledd. Enstemmig.
Elin Telnes ble erklært inhabil etter fvl § 6 andre ledd. Enstemmig.

Sak 053/2021: MOWI ASA, SØKNAD OM AREALENDRING PÅ EKSISTERENDE AKVAKULTURLOKALITET
35977 LIAN – HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 02321
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Mowi ASA datert 06.05.2021, om arealendring
på eksisterende akvakulturlokalitet 35977 Lian i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til søknaden, såfremt fortøyninger
ikke vil beslaglegge større areal enn dagens godkjente anlegg.
Fellesforslag:
Punkt 1 og 2 som innstillingen.
Punkt 3:
Som NFF sine to siste avsnitt, men NFF byttes ut.
Punkt 4:
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 fra Mowi ASA datert 06.05.2021, om
arealendring på eksisterende akvakulturlokalitet 35977 Lian i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune har ingen spesielle merknader til søknaden, såfremt fortøyninger
ikke vil beslaglegge større areal enn dagens godkjente anlegg.
3. Deler av fortøyningene til det eksisterende anlegget strekker seg inn i kartlagt
rekefelt i Melfjorden. Det er uheldig når akvakulturanlegg etableres nært eller i
overlapp med rekefelt. Vi ber om at det tas initiativ til å søke om å få flyttet
anlegget bort fra rekefeltet.
Dersom søknaden som foreligger kun gjelder tillatelse til å flytte fôrflåten
nærmere land og redusere antall bur har ikke Rødøy kommune merknader til
søknaden. Vi forutsetter at endringen ikke innebærer at fortøyningene som
overlapper med rekefeltet endres slik at rekefeltet blir ytterligere skadelidende i
forhold til dagens tillatte plassering.
4. 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 054/2021: SALTEN REGIONRÅD: SUPPLERINGSVALG VARAMEDLEMMER OPPOSISJON
Jf. saksutredning 12421
Rådmannens innstilling:
Opposisjonens varamedlemsliste til Salten Regionråd for inneværende valgperiode
suppleres med følgende:
______________________________ (2. vara)
______________________________ (3. vara)
______________________________
Forslag fra RFL, SP og FrP:
Opposisjonens varamedlemsliste til Salten regionråd for inneværende valgperiode
suppleres med følgende:
Frank Kristiansen Heimdal
2. vara
Arne Tore Bang
3. vara
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 055/2021: KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – NY TILDELING
Jf. saksutredning 12621
Rådmannens innstilling:
1. Formannskapet gis myndighet til å lyse ut kommunal kompensasjonsordning for
lokale virksomheter med tilsvarende beløp som i forventet tilskuddsbrev.
2. Formannskapet kan sette søknadsfrist for ordningen.
3. Vilkår for ordningen vedta som i vedlegget «Kommunal kompensasjonsordning – nye
vilkår».
Fellesforslag:
1. Rådmannen gis myndighet til å lyse ut kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter med tilsvarende beløp som i forventet tilskuddsbrev.
2. Rådmannen kan sette søknadsfrist for ordningen.
3. Vilkår for ordningen vedtas som i vedlegget «Kommunal kompensasjonsordning –
nye vilkår».
4. Formannskapet er fondsstyre.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 056/2021: TILSKUDDSPORTALEN – VURDERING FORLENGELSE
Fellesforslag:
1. Avtalen med tilskuddsportalen forlenges til august 2022 – og vurderes på nytt før
avtalen utløper.
2. Medlemskapet på 12 000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 057/2021: BESTILLING AV SAKSUTREDNINGER
Forslag fra Inger Monsen:
Kommunestyret ber om at det utredes sak om
1. muligheter for asfaltering av kommunal veg, Øyraveien, på Gjerøy. Jf. brev fra Gjerøy
lokalforening.
2. at kommunen starter opp arbeidet med å se på mulighetene som ligger ift stein fra
Lille Indre Rosøy og veifylling mellom Gjerøy og Rangsund. Jf. kommunens
prioritering i RTP.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 18.35

