•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonal konferanse, besøksforvaltning, i Svolvær 7.- 8. september: turisme og
livskraftige lokalsamfunn - to sider av samme sak
Møte samferdselsråd og kommuner i Bodø 10. september, ang knutepunkt
Stokkvågen eller Onøy
Henvendelser til ordfører ang ledige kommunale boliger. Formannskapet ønsker
å se på muligheter og jobbe med prosjekt «Prøvebo i Rødøy»
Budsjettkonferanse for kommunestyret 29. oktober
Møte Helse Nord 17. september, foretakstilknytning
Folkemøter ang. kommuneplanens arealdel 25. og 26. august
Stans fiskemottak på Træna - konsekvenser for fiskemottak og fiskere i Rødøy.
Planlagt møte mellom berørte kommuner og Træna Seafood.
Møte i friluftsrådet, Steigen 22.-24. september
Bredbåndsmidler fra fylkeskommunen, sak kommer til kommunestyret

Vedtak:
Sakene tas til orientering. Enstemmig.
Sak 059/2021: VALG AV UNGDOMSRÅD 2021-2022
Jf. saksutredning 16221
Rådmannens innstilling:
1. Med utgangspunkt i forslaget fra skolene i Rødøy, velges følgende representanter til
Rødøy ungdomsråd, for skoleåret 2021-2022:_______________________________.
2. Som varamedlemmer velges:_________________________.
Fellesforslag:
1. Med utgangspunkt i forslaget fra skolene i Rødøy, velges følgende representanter til
Rødøy ungdomsråd, for skoleåret 2021-2022:
Sitter fra fjorårets råd:

Sander Bang, Tjongsfjord
Hanna Jansvik, Øresvik

Skolene:

Nesøy:
Gjerøy:
Rødøy:
Jektvik:
Øresvik:
Tjongsfjord:

Ask Nordhøy Djønne
Sigvart Johan Karlsen
Tom Martin Benjaminsen
Kaisa Vangstad
Adriane Steinrem Hilstad
Frida Kvarv

Ingen kandidater fra videregående skole.
2. Varamedlemmer: 1. Robin Elias Grønning
2. Henrik Heen
3. Sebastian Danielsen
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 060/2021: RØDØY UNGDOMSRÅD: ÅRSMELDING 2020-2021
Jf. saksutredning 16321
Rådmannens innstilling:
Årsmelding for ungdomsrådet 2020-2021 tas til orientering.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 061/2021: SPØRSMÅL OM MULIGHET FOR ASFALTERING AV ØYRAVEIEN PÅ GJERØY
Jf. saksutredning 14221
Formannskapets innstilling:
1. Det vises til forespørsel fra Gjerøy lokalforening i skriv av 12.04.2021, om mulighet
for asfaltering av Øyraveien på Gjerøy samtidig som fylkesvegen på stedet asfalteres
nå i 2021.
2. Det er ikke aktuelt å asfaltere Øyraveien i denne omgang som forespurt, da det ikke
er avsatt budsjettmidler til det i kommunens årsbudsjett/økonomiplan, da tiltaket
ikke er utredet og prosjektert, og da det uansett heller ikke vil være mulighet for å
gjennomføre en slik anskaffelse innenfor gjeldende regelverk nå i 2021.
3. Kommunestyret utarbeider en plan for asfaltering av kommunale veier. Det ønskes
sak på dette til kommunestyret så snart som mulig.
Fellesforslag:
1. Det vises til forespørsel fra kommunestyret 24.06.21 om mulighet for asfaltering av
Øyravegen på Gjerøy samtidig som fylkesvegen på stedet asfalteres nå i 2021.
2. Det er ikke mulig å asfaltere Øyravegen i denne omgang som forespurt, da det ikke
er avsatt budsjettmidler til det i kommunens årsbudsjett/økonomiplan, da tiltaket
ikke er utredet og prosjektert, og da det uansett heller ikke vil være mulighet for å
gjennomføre en slik anskaffelse innenfor gjeldende regelverk nå i 2021.
3. Som punkt 3 i innstillingen fra formannskapet.
Vedtak:
1. Det vises til forespørsel fra kommunestyret 24.06.21 om mulighet for asfaltering
av Øyravegen på Gjerøy samtidig som fylkesvegen på stedet asfalteres nå i 2021.
2. Det er ikke mulig å asfaltere Øyravegen i denne omgang som forespurt, da det ikke
er avsatt budsjettmidler til det i kommunens årsbudsjett/økonomiplan, da tiltaket
ikke er utredet og prosjektert, og da det uansett heller ikke vil være mulighet for å
gjennomføre en slik anskaffelse innenfor gjeldende regelverk nå i 2021.
3. Kommunestyret utarbeider en plan for asfaltering av kommunale veier. Det
ønskes sak på dette til kommunestyret så snart som mulig.
Enstemmig.
Sak 062/2021: DEN NORSKE KIRKE: NY KIRKELIG ORGANISERING - HØRINGSUTTALELSE
Jf. saksutredning 16421
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune har følgende uttalelse til Den norske kirkes høring om ny kirkelig
organisering: ________________________________________________________
Fellesforslag:
1. Kommunestyret setter ned en gruppe som gis mandat til å foreslå høringssvar fra
Rødøy kommune, og kandidatene er Elin Telnes og Jimmy Engen Krogh.
2. Formannskapet gis myndighet til å uttale seg på vegne av kommunen.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Sak 063/2021: RENOVERING OG EVT. UTBYGGING AV LEGEKONTOR OG TANNKLINIKK I SKOLEBAKKEN
100, KILA
Jf. saksutredning 15821
Formannskapets innstilling:
HOVEDLEGEKONTOR MED TANNHELSETJENESTE I JEKTVIK
Hovedlegekontor med tannhelsetjeneste plassert i Jektvik der alle de sentrale
helsefunksjoner samles vil gi en fremtidsrettet, trygg og god løsning for Rødøy
kommune. Et samlet fagmiljø vil kunne gjøre det lettere å rekruttere fastleger.
Helsetilbudet som ligger i det nye hovedlegekontoret vil få helsetjenester av høy kvalitet
som dagens samfunn og befolkning etterspør. Trygge, stabile og forutsigbare
helsetjenester er av avgjørende betydning dersom det i framtiden skal bygge og bo
mennesker i vår kommune.
Målet er å imøtekomme fremtidens krav til primærhelsetjenesten, og bringe stabilitet og
forutsigbarhet i helsetjenesten. Samhandling mellom tjenestene og med
spesialisthelsetjenesten vil bli enda viktigere i framtida.
Det vil være naturlig å legge hovedlegekontoret til Jektvik der størsteparten av
kommunenes innbyggere kan nå tjenestene med bare ett befordringsmiddel.
Hovedlegekontoret ligger sentralt med gangavstand til båtekspedisjon, fergekai og buss.
Investeringsmidler avsatt til helsehus Jektvik omdisponeres til nytt hovedlegekontor
med tannhelsetjeneste i Jektvik, og saken får prioritet 1 i de prioriterte
investeringsprosjekter.
1. Rødøy kommune skal ha to legekontor, ett på Rødøya og ett i Jektvik.
Hovedlegekontoret lokaliseres til Jektvik.
2. Legekontoret på Rødøya skal opprustes/renoveres umiddelbart for å tilfredsstille
dagens krav til slike lokaler, innenfor vedtatt investeringsbudsjett.
3. Hovedlegekontoret skal inneholde legetjenesten, samhandlingskontor (jordmor,
ergoterapeut, psykolog og psykisk helse), helsesykepleier, tannhelsetjeneste (jfr.
vedtak i NFK, fylkestingssak 112/2018) og evt. andre tjenester.
4. Administrasjonen bes utrede en prøveordning med ambulerende utekontor for
legetjeneste i Øresvik og på Nordnesøy hver andre/tredje uke.
5. Administrasjonen bes utrede tilbud om omsorgstjenester for befolkningen i sone 5
for å sikre en kvalitativ og god tjeneste. Tjenestetilbudet utvikles gjerne i samarbeid
med Lurøy kommune. Dersom velferdsteknologi kan være en del av løsningen må
det utredes nødvendige investeringsbehov.
6. Administrasjonen bes utrede Jektvikveien 202 som lokalitet til hovedlegekontor med
tjenester som beskrevet i pkt. 3, og legge fram sak til kommunestyremøte i oktober
2021. Ekstern konsulent engasjeres for å undersøke om eksisterende bygg på
adresse Jektvikveien 202 er egnet for ønsket formål, samt hvordan bygget kan
utnyttes på best mulig måte i samhandling med eksisterende aktivitet i bygget.
Finansiering av utredning tas fra disposisjonsfondet. Arbeidet med saken skal ha
høyeste prioritet.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
En eventuell sak om utbygging av legekontor i Kila utsettes til det er avklart hvilke
investeringer som trengs på Rødøy legekontor og i sone 5.
Administrasjonen bes komme med fremdriftsplan for planlagte renovering av Rødøy
legekontor. Utbedring av Rødøy legekontor har stått lenge i planlegging og må
prioriteres først.

Vedtak:
Som innstillingen. Mot syv stemmer som avgitt for forslaget fra RFL, SP og FrP
av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).
Sak 064/2021: BJØRN PEDERSEN: SØKNAD OM VIDERE FRITAK FOR VERV
Jf. saksutredning 06721
Rådmannens innstilling:
1. Bjørn Pedersen innvilges fritak fra alle kommunale verv for perioden 30. september
– 31. oktober 2021.
2. Isak Andre Vangstad trer inn som fast medlem i kommunestyret for perioden 30.
september – 31. oktober 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 30. september – 31. oktober 2021
oppnevnes Lars Petter Abelsen.
4. Som midlertidig varaordfører for perioden 30. september – 31. oktober 2021
velges:……….....………..
5. Vararepresentantlisten til KS fylkesmøte for valgperioden 2019-2023 suppleres med
følgende:........
6. Som personlig vararepresentant for ordfører Inger Monsen til representantskapet i
HAF 2021 velges:.........................................................
Forslag fra AP/KrF:
Som innstilling punkt 1, 2 og 3.
4. Som midlertidig varaordfører for perioden 30. september – 31. oktober 2021 velges
Sara Lorentzen.
5. Vararepresentantlisten til KS fylkesmøte for valgperioden 2019-2023 suppleres med
følgende: 2. Sara Lorentzen
3. Elin Telnes
6. Som personlig vararepresentant for ordfører Inger Monsen til representantskapet i
HAF 2021 velges Henriette Blix.
Vedtak:
1. Bjørn Pedersen innvilges fritak fra alle kommunale verv for perioden
30. september – 31. oktober 2021.
2. Isak Andre Vangstad trer inn som fast medlem i kommunestyret for perioden 30.
september – 31. oktober 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

3.
4.
5.

6.

6. Kjell Setvik
7. Roger Storeng
8. Gunnar Ole Markussen
Som settemedlem til formannskapet for perioden 30. september – 31. oktober
2021 oppnevnes Lars Petter Abelsen.
Som midlertidig varaordfører for perioden 30. september – 31. oktober 2021
velges Sara Lorentzen.
Vararepresentant listen til KS fylkesmøte for valgperioden 2019-2023 suppleres
med følgende:
2. Sara Lorentzen
3. Elin Telnes
Som personlig vararepresentant for ordfører Inger Monsen til representantskapet i
HAF 2021 velges Henriette Blix.

Enstemmig.
Sak 065/2021: MULIGHETER TIL Å BRUKE STEIN FRA LILLE INDRE ROSØY TIL VEIFYLLING MELLOM
GJERØY OG RANGSUND
Jf. saksutredning 15621
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Fellesforslag:
1. Rødøy kommune setter snarest i gang prosessen med å utrede muligheten for
veiutløsning mellom Rangsund og Gjerøy.
2. Det leies inn ekstern konsulentbistand for å komme med skisser/forslag til veitrasé
med steinfylling og bru, utredningen må inneholde realistiske planer og
kostnadsoverslag ved realisering av en slik veiutløsning. Sprenging av store
steinmasser på Indre Rosøy gjør denne veiforbindelsen svært aktuell.
3. Rødøy kommune ser dette prosjektet som et første trinn i å knytte sammen de tre
øyene Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy – Dette vil gjøre de tre øysamfunnene sterke og
robuste.
4. Det settes av en sum oppad begrenset til 100 000 kroner. Om summen er urealistisk
bes administrasjonen ta saken tilbake til kommunestyret for økning av ramme.
5. Midler tas fra disposisjonsfond.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.
Sak 066/2021: PERSPEKTIVANALYSE 2022-2025
Jf. saksutredning 15721
Formannskapets innstilling:
1. Perspektivanalyse for 2022-2025 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Sak 067/2021: PROSJEKT: NYE UTLEIEBOLIGER PÅ GJERØY OG NORDNESØY - BUDSJETTREGULERING
Jf. saksutredning 16021
Rådmannens innstilling:
1. Den økonomiske rammen for prosjektet med etablering av 4 stk. nye utleieboliger
på Gjerøy og Nordnesøy reguleres opp fra tidligere fastsatt kr. 10,0 mill NOK til totalt
kr. 10,9 mill NOK.
2. Justeringen finansieres med låneopptak.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 068/2021: SALTEN REGIONRÅD: FELLES ANSVAR I SALTEN – EKSTRA RESSURS
Jf. saksutredning 16121
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune tilslutter seg Salten regionråds anbefaling om å øke ressursen til Felles
Ansvar i Salten.
For beregning av kommunal kontingent støttes modell 2 som innebærer fast
grunnbeløp, pluss fordeling etter antall innbyggere i kommunene.
Kostnader til økning av ressurs innarbeides i økonomiplanperioden 2022-2025, slik:
•
•
•
•
•

kr 22.100 i år 1
kr 30.535 i år 2
kr 32.417 i år 3
kr 34.307 i år 4
totalt kr 119.359 i fireårsperioden 2022-2025

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
Sak 069/2021: KJØP AV ESTIMAT UTBETALING HAVBRUKSFOND
Formannskapets innstilling:
Kommunen går til anskaffelse av beregning/estimat for utbetalinger fra havbruksfondet i
perioden 2021-25. Anskaffelsen finansieres over disposisjonsfond, oppad begrenset til
5000,- kr. Budsjett reguleres tilsvarende.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Møtet slutt kl. 15.25

