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Thomas Hoff
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Møtte for
Elin R. K. Telnes
Torsten Simonsen
Sindre Stordal
Henriette Veronica Berge Blix

Representerer
AP/KRF
RFL
SP
SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kitt Grønningsæter
Ann-Kristin Dagfinnsen

Stilling
Rådmann
Sekretær

Merknader:
Innkalling godkjent, saksliste godkjent med tilleggssak 16/2022.

Overrekkelse av erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i Rødøy kommune til Lyder Storhaug (ikke til stede),
Margareth Mathisen (ikke til stede), Daniel Olsen, Bodil Carson, Anne Brennås
Overrekkelse av Rødøyprisen 2021 til Kolbjørn og Solfrid Lorentzen

Saksliste
Saksnr

Innhold

2/2022

Orienteringer

3/2022

Eierskap og vedlikehold av kommunalt eide kulturminner

4/2022

Langsiktig plan for bruk av gammelskolen på Gjerøy

5/2022

Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte

6/2022

Kommuneoverlegefunksjon: evaluering av samarbeid med Bodø kommune

7/2022

Mandat - Omstilling Rødøy 2025

8/2022

Helgeland Smolt - overtagelse intensjonsavtaler angående Klubban næringsområde i
Værangfjorden

9/2022

Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2021, og budsjettregulering 2022

10/2022

Organic Seafarm AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk; "Breivikodden" høringsuttalelse

11/2022

Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon
helse og omsorg

12/2022

Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og
vedtaksoppfølging

13/2022

Kontrollutvalget - virksomhetsplan 2022

14/2022

Bygdekino - etablering av tilbud

15/2022

Skolerute for skoleåret 2022/23

16/2022

IMDI - anmodning om bosetting av flyktninger i 2022

Sak 16/2022 er tilleggssak.

2/2022 Orienteringer

Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Orienteringer ved ordføreren:
 Orientering om bruk av kommunelovens § 11-8 i f.sak 17/2022 - Bosetting av flyktninger
 Digitalt seminar, Helsefellesskap Helgeland, 26. januar. Nytt vedtak om Helsefellesskap må gjøres i alle
kommuner
 Øvelse Nordland 2022, beredskapsøvelse, 27. januar
 Møte med nytt ungdomsråd 28. januar
 Webinar, dialogmøte om planarbeid med NFK, 28. januar. Nytt møte 1. april
 Møter angående etablering av torskeoppdrett i kommunen
 Revidering av arealplan sjø etter at landareal-delen er ferdig
 Møte 2. februar med NFK og involverte kommuner angående endring av knutepunkt til Onøy. Endring trer i
kraft fra 4. april
 Møte 7. februar med NFK angående kanselleringer i Rødøy-ruta og NEX
 Brev sendt til NFK angående oppretting av beredskapsrute for NEX, sendt fra kommunene langs ruta
 Henvendelse til NFK angående kafeteriadrift i sommersesong og resten av året i sambandet Jektvik Kilboghamn
 Møte med NFK 9. mars angående sommerrute i Rødøybassenget - avventer svar på tiltak
 Svar fra NFK angående kansellering ved lavvann - Rødøy fergekai
 Foreninga Kystriksveien - ny organisering. Ønsker å se Fv17 i helhet som turist og næringsvei
 Træna Seafood konkurs - konsekvenser for mottaksstasjon og fiskere i Rødøy
 Salten Regionråd møte 17.-18. februar
 Henvendelse fra Myken lokalutvalg angående landingsplass for helikopter
 Myken lokalforening, henvendelse til NFK angående Rødøy rute 18-411
 Henvendelse fra Melfjordbotn grendelag angående beredskapssituasjon - uten dekning i 5 dager
 Henvendelse fra Rødøy lokalforening vedrørende vei på Rødøya (mot Lille Indre Rosøy)
 Ny strømkabel til Myken i løpet av 2022, ønske om å legge fiber sammen med ny strømkabel
 "Kvinner og kraft" - LVK-seminar 7.-8. mars i Oslo
 Skriftlige orienteringer:
o Prioriterte investeringsprosjekter
o Møteprotokoll fra felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
o To saker fra kontrollutvalget
 Skriftlige spørsmål:
o spørsmål fra Bjørn Pedersen: Status for kommunestyrevedtak 065/2021
o spørsmål fra Toril Olaisen: Ambulansebåt og nødhavn på Rødøya
o spørsmål fra Lars Petter Abelsen: Vedlikeholdsplan kommunale bygg
o spørsmål fra Isak Vangstad: Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen
Orienteringer ved rådmannen:
 Årsregnskap 2021 - status
 Havbruksutvalget - rådmannen i referansegruppen
 Barnevern - fagdag
 Bredbåndsutbygging - felles prosjekt Rødøy/Lurøy
Vedtak:
Sakene tas til orientering. Enstemmig.

3/2022 Eierskap og vedlikehold av kommunalt eide kulturminner
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. De kommunalt eide kulturminnene gammelskolen i Tjongsfjord, gammelskolen på Gjerøya og Bårstua beholdes
i kommunens eie.
2. En langsiktig plan for vedlikehold av bygningene lages innen utgangen av juni 2022 med sikte på oppstart av
arbeidet tidlig høst 2022.
3. Fremtidig bruk av kulturminnene avklares i egne saksframlegg for hvert bygg. Formannskapet ble presentert
prosjekt Gjerøy skolemuseum 2020 og ber derfor om at første sak er gammelskolen på Gjerøy.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

4/2022 Langsiktig plan for bruk av gammelskolen på Gjerøy
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Gammelskolen på Gjerøya frigis til etablering av skolemuseum i Rødøy, slik det fremgår i prosjektgruppas
prosjektbeskrivelse. Herunder tillatelse til å stille ut skolehistoriske effekter som er i kommunens eie.
2. Det opprettes et driftsstyre for gammelskolen på Gjerøy med representanter fra kommunen og
lokalbefolkningen. Det inngås brukeravtale og driftsavtale med kommunen.
Forslag fra AP/KRF og Thomas Hoff (SP):
1. Som formannskapets innstilling.
2. Det opprettes et driftsstyre for gammelskolen på Gjerøy med representanter for kommunen og
lokalbefolkningen. Kommunestyret velger Stig Monsen til å representere kommunen i styret. Som vara velges
Paul Amundsen.
3. Oppstartsbidrag på kr. 50.000 innvilges og midler tas fra disposisjonsfondet. Kommunestyret ber om at søknad
med beskrivelse på bruk av oppstartsmidlene sendes kommunen før oppstartsbidrag kan utbetales.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne beskrivelse og utbetaling av midler.
Vedtak:

1. Gammelskolen på Gjerøya frigis til etablering av skolemuseum i Rødøy, slik det fremgår i prosjektgruppas
prosjektbeskrivelse. Herunder tillatelse til å stille ut skolehistoriske effekter som er i kommunens eie.

2. Det opprettes et driftsstyre for gammelskolen på Gjerøy med representanter for kommunen og

lokalbefolkningen. Kommunestyret velger Stig Monsen til å representere kommunen i styret. Som vara
velges Paul Amundsen.
3. Oppstartsbidrag på kr. 50.000 innvilges og midler tas fra disposisjonsfondet. Kommunestyret ber om at
søknad med beskrivelse på bruk av oppstartsmidlene sendes kommunen før oppstartsbidrag kan utbetales.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å godkjenne beskrivelse og utbetaling av midler.
Enstemmig.

5/2022 Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Utsettelsesforslag fra AP/KRF og Thomas Hoff (SP):
Kommunestyret utsetter behandling av k.sak 05/2022 til kommunestyremøte 28. april 2022.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot åtte stemmer som avgitt av RFL, FRP, ArneToreBang (SP), KristianStensland (SP)
og SivToveHansen (AP/KRF).

6/2022 Kommuneoverlegefunksjon: evaluering av samarbeid med Bodø kommune
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Rådmannen gis myndighet til å inngå en løpende avtale med Bodø kommune i samme omfang og til samme
kostnad som i dag.
Forslag fra AP/KRF:
1. Som formannskapets innstilling.
2. Det bes om at avtalen utformes med kort oppsigelsestid for å kunne beholde muligheten for at søkere på
lokale stillinger kan tillegges kommuneoverlegefunksjon.
3. Kommunestyret ber om at faste legestillinger utlyses på nytt umiddelbart.
Vedtak:
1. Rådmannen gis myndighet til å inngå en løpende avtale med Bodø kommune i samme omfang og til samme

kostnad som i dag.

2. Det bes om at avtalen utformes med kort oppsigelsestid for å kunne beholde muligheten for at søkere på

lokale stillinger kan tillegges kommuneoverlegefunksjon.
3. Kommunestyret ber om at faste legestillinger utlyses på nytt umiddelbart.

Enstemmig.

7/2022 Mandat - Omstilling Rødøy 2025
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Vedlagte mandat for prosjekt «Omstilling Rødøy 2025» godkjennes.
2. Prosjektets totalramme er kr 1 000 000. I henhold til mandatets tidsavgrensning reguleres budsjettet i 2022,
fra kr 400 000 til kr 800 000.
3. Formannskapet delegeres ansvar til å etablere nødvendige arbeidsgrupper i prosjektet.
Fellesforslag:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
 Under punkt 2: ...I henhold til mandatets tidsavgrensning foreslår kommunestyret at prosjekt "Omstilling
Rødøy 2025" skal gå over 2 år.
 Nytt punkt 3: budsjettet reguleres i 2022 til 400.000 og i 2023 til 600.000.
 Innstillingens punkt 3.
 Kommunestyret ber om å bli løpende informert om arbeidet med prosjektet "Omstilling Rødøy 2025".
 Kommunestyret ber om at en prøver å få oppstart av prosjektet innen 2. tertial 2022.
Vedtak:
1. Vedlagte mandat for prosjekt «Omstilling Rødøy 2025» godkjennes.
2. Prosjektets totalramme er kr 1 000 000. I henhold til mandatets tidsavgrensning foreslår kommunestyret
at prosjekt "Omstilling Rødøy 2025" skal gå over 2 år.
3. Budsjettet reguleres i 2022 til 400.000 og i 20283 til 600.000.
4. Formannskapet delegeres ansvar til å etablere nødvendige arbeidsgrupper i prosjektet.
5. Kommunestyret ber om å bli løpende informert om arbeidet med prosjektet "Omstilling Rødøy 2025".
Kommunestyret ber om at en prøver å få oppstart av prosjektet innen 2. tertial 2022.
Enstemmig.

8/2022 Helgeland Smolt - overtagelse intensjonsavtaler angående Klubban
næringsområde i Værangfjorden
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
Helgeland Smolt AS gis rett til å tiltre inngått avtale med Rødøy kommune om å overta grunneieravtalene som Rødøy
kommune har inngått med Finn Heiberg Strømsvik, Mary-Ann Strømdal og Willy Olav Eivik i forbindelse med planlagt
utbygging ved Klubban i Værangfjorden.
Rødøy kommune kan kreve refusjon for vederlag til ulempeerstatning, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. Om
det foreligger investeringsbeslutning innen utgangen av 2024 vil Rødøy kommune frafalle krav om slik refusjon på kr.
320.000. Dette for å legge til rette for snarlig realisering av nytt settefiskanlegg i kommunen med de positive
ringvirkninger dette får med tanke på nye arbeidsplasser og mulige synergieffekter.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

9/2022 Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2021, og budsjettregulering
2022
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Årsrapport for destinasjonssamarbeid i Salten 2021 fra Visit Bodø tas til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2022 reguleres slik:
Beskrivelse
Ansvar
Visit Bodø

435 Reiselivstiltak

Endring netto driftsresultat

kr

100.000
-100.000

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

10/2022 Organic Seafarm AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk;
"Breivikodden" høringsuttalelse
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 10.11.2021 fra Organic Seafarm AS 996 198 944, om ny lokalitet for
oppdrett av torsk; «Breivikodden» i Rødøy kommune.
2. Rødøy kommune fraråder etablering av den aktuelle lokaliteten, da den synes å være i konflikt med
fiskeriinteresser i området, og at vilkårene i retningslinjene for flerbruksområder i kommuneplanens
arealdel/kystsoneplan i så fall ikke er oppfylt, i forhold til etablering av akvakultur innenfor slike
områder.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

11/2022 Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019
Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak, etter oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport

forvaltningsrevisjon helse og omsorg, til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

12/2022 Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021
Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak, etter oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og
vedtaksoppfølging, til orientering.
Forslag fra AP/KRF:
Punkt 1. som rådmannens innstilling.
Nytt punkt 2. Kommunestyret ønsker en dialog med administrasjonen om hvordan kommunelovens paragraf 13 - 4.
ledd bedre kan ivaretas.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak, etter oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021
Saksforberedelse og vedtaksoppfølging, til orientering.
2. Kommunestyret ønsker en dialog med administrasjonen om hvordan kommunelovens paragraf 13 4. ledd bedre kan ivaretas.
Mot 8 stemmer som avgitt av RFL, FRP, Arne Tore Bang (SP), Kristian Stensland (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KRF).

13/2022 Kontrollutvalget - virksomhetsplan 2022
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Rådmannens innstilling:
Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2022 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

14/2022 Bygdekino - etablering av tilbud
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune søker Bygdekinoen om filmvisning i Jektvik grendehus en gang i måneden, under forutsetning
at Værangfjord idrettslag, eller andre frivillige, stiller med filmkomitéog kiosksalg til visningen. Spillested og
komite kan endres innen konsesjonsperioden dersom det er hensiktsmessig i forhold til drift.
2. Det bevilges 20 000 per år fra disposisjonsfond til etablering av bygdekino i Rødøy kommune for en periode på
5 år.
3. Bygdekinoen gis konsesjon for visning av film og videogram i Rødøy kommune for en periode på inntil 5 år.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

15/2022 Skolerute for skoleåret 2022/23
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommunestyre vedtar skoleruta for skoleåret 2022/2023 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.

16/2022 IMDI - anmodning om bosetting av flyktninger i 2022
Kommunestyrets behandling i møte den 22.03.2022:
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommune har mottatt oppfordringen fra IMDi om å bosette tilsammen 25 flyktninger i 2022.
Kommunen har ikke bosatt flyktninger tidligere, og mangler både kompetanse og ressurser til slikt arbeid. Det kommer
også til å ta tid til å bygge opp tjenestetilbudet til forventet nivå.
Rødøy ønsker likevel å bistå i den humanitære krisen som har oppstått i Ukraina og Europa, og tilbyr å bosette fem
familier i Kilabakken i Tjongsfjorden, i boenheter for 2-5 personer i 2022. Dette gir inntil 25 flyktning Det settes av
kr 750' i driftsbudsjettet for 2022 til koordinering av bosettingen. Beløpet hentes fra disposisjonsfond. Øvrige
økonomiske effekter innarbeides i budsjett, når situasjonen har blitt mer oversiktlig.
Fellesforslag:
1. Som rådmannens innstiling.
2. Kommunestyret er av den oppfatning etter innspill fra private i kommunen at vi kan ta imot flere flyktninger
i 2022, og ber administrasjonen ta kontakt med IMDI for fortløpende vurdering.
3. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere bosetting av flyktninger i Gjerøy krets i tillegg til
Tjongsfjord. Dette på bakgrunn av innspill fra Gjerøy krets.
Vedtak:

1. Rødøy kommune har mottatt oppfordringen fra IMDi om å bosette tilsammen 25 flyktninger i 2022.

Kommunen har ikke bosatt flyktninger tidligere, og mangler både kompetanse og ressurser til slikt arbeid.
Det kommer også til å ta tid til å bygge opp tjenestetilbudet til forventet nivå. Rødøy ønsker likevel å bistå
i den humanitære krisen som har oppstått i Ukraina og Europa, og tilbyr å bosette fem familier i
Kilabakken i Tjongsfjorden, i boenheter for 2-5 personer i 2022. Dette gir inntil 25 flyktninger. Det settes av
kr 750' i driftsbudsjettet for 2022 til koordinering av bosettingen. Beløpet hentes fra disposisjonsfond.
Øvrige økonomiske effekter innarbeides i budsjett, når situasjonen har blitt mer oversiktlig.
2. Kommunestyret er av den oppfatning etter innspill fra private i kommunen at vi kan ta imot flere
flyktninger i 2022, og ber administrasjonen ta kontakt med IMDI for fortløpende vurdering.
3. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere bosetting av flyktninger i Gjerøy krets i tillegg til
Tjongsfjord. Dette på bakgrunn av innspill fra Gjerøy krets.
Enstemmig.

