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AP/KRF
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RFL
RFL
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kitt Grønningsæter
Ragnhild Aakre Seljevoll

Stilling
Rådmann
Sekretær

Merknader:
Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak 28/2022.
Atle Kristensen og Sylvi Bratteng fra Nord Universitet la fram forskningsdata fra Rødøyprosjektet II, via Teams.
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17/2022 Orienteringer

Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Orienteringer v/ordføreren:
 Skriftlig rapportering, prioriterte investeringsprosjekt
 Rødøyprosjektet II, skriftlig spørsmål fra formannskapet
 Vedlikeholdsplan, skriftlig spørsmål fra Lars Petter Abelsen
 Status for utførelse av kommunestyrevedtak 065/2021, skriftlig spørsmål fra Bjørn Pedersen
 NFKK, Nettverk fjord og kystkommuner, årssamling og årsmøte, i Oslo 31. mars - 1. april
 KS fylkesmøte for Nordland og Troms og Finnmark, i Tromsø 5.-6. april
 Møte mellom Salten Regionråd og Fylkesrådet, i Bodø 8. april
 Anbud mobil/bredbånd lyst ut på nytt med ny tilbudsfrist pga. feil
 Skipsekspedisjon på Tonnes sagt opp fra 1. juli. Bedt om møte med NFK
 Brev sendt til NFK: Utfordringer innen samferdsel. Mange henvendelser fra kommunens innbyggere.
Formannskapet ber om møte
 Regional Transportplan: Formannskapet har sent høringsuttalelse på handlingsprogrammet (frist 22. april)
 Felles formannskapsmøte mellom Rødøy, Meløy og Gildeskål, planlagt 17. juni
 Teamsmøte 27. april mellom Træna, Rødøy, Lurøy og Meløy ang. initiativ til nytt hvitfiskanlegg
 Styremøte Salten Friluftsråd 27.-28. april
 Fylkesmøte LVK 22. april, valg av representanter til landsstyret
Orienteringer v/rådmannen:
 Flyktninger - status for bosetting
Vedtak:
De framlagte sakene tas til orientering. Enstemmig.

18/2022 Planprosess - Oppvekstplan for Rødøy kommune
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Planprosess for oppvekstplan tas til orientering, og planarbeidet starter.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

19/2022 Planprosess - Helse og omsorgsplan for Rødøy kommune
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Planprosess for helse- og omsorgsplan tas til orientering, og planarbeidet starter.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
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20/2022 Vågeng Maskin ANS: Forespørsel om kjøp av tomt til næringsformål, på kommunens
eiendom gnr. 64 bnr. 30 på Vågenge.
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Rødøy kommune viser til forespørsel fra Vågeng Maskin ANS v/Tore Våtvik datert 20.03.22 om kjøp av
tilleggstomt til næringsformål på kommunens eiendom gnr. 64 bnr. 30.
2. Vågeng Maskin ANS v/Tore Våtvik får kjøpe tomt med størrelse ca. 2,5 daa, med utforming som inntegnet på
kartutsnitt vedlagt søknaden.
3. Kjøpesum settes til kr. 62.500,-, som tilsvarer kr. 25,-/m2, og gjelder råtomt, slik den ligger i dag.
4. Gebyrer og omkostninger ved etablering av tomt, samt ved skjøte, må som sedvanlig betales av kjøper.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

21/2022 Rødøyprosjektet II - Rapport for perioden kv.4 2021 - kv.1 2022
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Rødøyprosjektet II - rapport fra 4. kv. 2021 - 1. kv. 2022 tas til orientering.
2. Det er beklagelig at det etter snart fem års drift av prosjektet fortsatt refereres til utfordringer og bekymringer
knyttet til:







Stabilt internett/fungerende teknologi
Støtte til elever med spesielle behov
Vikar i faglærers fravær
Manglende assistent i klasserommet
Informasjon til berørte interessenter i prosjektet
Formannskapet kan ikke se at konkrete tiltak/løsninger på disse punktene er presentert slik at punktene kan
ekskluderes fra listen over utfordringer/bekymringer. Klare planer og strukturer for dette burde så langt i
prosjektet vært på plass.
Forslag fra AP/KrF:
Sak 21/2022 Rødøyprosjektet II, Rapport for perioden kv. 4 2021 - kv. 1 2022 tas til orientering.
Forslag fra RFL, SP og FrP:
1. Rødøyprosjektet II - rapport fra 4. kv. 2021 - 1. kv. 2022 tas til orientering.
2. Det er beklagelig at det etter snart fem års drift av prosjektet fortsatt refereres til utfordringer og bekymringer
knyttet til







Stabilt internett/fungerende teknologi
Støtte til elever med spesielle behov
Vikar i faglærers fravær
Manglende assistent i klasserommet
Informasjon til berørte interessenter i prosjektet
Kommunestyret kan ikke se at konkrete tiltak/løsninger på disse punktene er presentert slik at punktene kan
ekskluderes fra listen over utfordringer/bekymringer. Klare planer og strukturer for dette burde så langt i
prosjektet vært på plass.
Vedtak:
Som forslag fra RFL, SP og FrP. Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra AP/KrF av Margareth Mathisen (AP/KrF),
Elin Telnes (AP/KrF), Toril Olaisen (AP/KrF), Henriette Blix (SP), Isak Vangstad (AP/KrF), Paul Amundsen (AP/KrF),
Inger Monsen (AP/KrF) og Bjørn Pedersen (AP/KrF).
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22/2022 Rødøyprosjektet II - videreføring
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.
Forslag fra Lars Petter Abelsen (AP/KrF):
1. Administrasjonen utreder og utarbeider et kostnadsoverslag på to alternative driftsmåter for tilvalgsfagene:
Alternativ 1)
Driftsform tilsvarende driftsformen i RP2 med følgende endringer:
1. Hvis faglærer er fraværende skal det settes inn vikar etter samme regler som ved
undervisning ellers.
2. Ved fjernundervisning av elevgrupper skal assistent alltid være tilstede/skal assistent
benyttes.
3. For elever med behov og krav på særskilt tilrettelegging i opplæring skal det utarbeides et
tilpasset undervisningsopplegg.
Alternativ 2)
Elevene får tilbud om ordinær undervisning/klasseromsundervisning i de tilvalgsfagene skolen de
tilhører kan tilby. Ved ønske om andre tilvalgsfag tilbys fjernundervisning.
2. Frem til utredning og kostnadsoverslag av alternativene i punkt 1 forelegges kommunestyret, videreføres ikke
RP2. Fra høsten 2022 gis 8. klassinger ved skolene i Rødøy kommune undervisning i de tilvalgsfagene skolen de
tilhører kan tilby.
3. Elever ved utgangen av skoleåret 2021/22 mottar undervisning gjennom RP2 fortsetter med fjernundervisning
ut ungdomsskolen.
Forslag fra Toril Olaisen (AP/KrF):
1. Med forbehold om dispensasjon fra opplæringsloven mht fjernundervisning utsettes avgjørelse om videreføring
av Rødøyprosjektet II til første kvartal 2023. Dette for å avvente forskningsrapporten som kommer høst 2022, og
for å videreutvikle løsninger for tilpasset opplæring og vikar i fjernundervisningen.
Assistent i klasserommet innføres. Det etableres nettverk for lærerne som deltar i prosjektet etter samme
modell som de øvrige nettverkene vi har i kommunen.
Administrasjonen bes utrede et kostnadsoverslag på to alternative driftsmåter for tilvalgsfagene:
Alternativ 1)
Driftsform tilsvarende driftsformen i RP2 med følgende endringer:
1. Hvis faglærer er fraværende skal det settes inn vikar etter samme regler som ved undervisning
ellers.
2. Ved fjernundervisning av elevgrupper skal assistent alltid være til stede.
3. For elever med behov og krav på særskilt tilrettelegging i opplæringen skal det utarbeides
tilpasset undervisningsopplegg.
Alternativ 2)
Elevene får tilbud om ordinær undervisning/klasseromsundervisning i de tilvalgsfagene skolen de
tilhører kan tilby. Ved ønske om andre tilvalgsfag tilbys fjernundervisning.
2. Høstens 8. klasse starter opp med tilvalgsfag via fjernundervisning, og 9. og 10. klasse viderefører
fjernundervisningen.
3. Avsluttes Rødøyprosjektet II i første kvartal 2023 skal neste års 9. og 10. klasse få mulighet til gjøre ferdig sine
tilvalgsfag via klasseromsundervisning ved sin skole, kan ikke skolen tilby tilvalgsfaget eleven har får de tilbud
om fjernundervisning.
4. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i løpet av høsten 2022 blant kommunens lærere og elevene som
har hatt fjernundervisning, og elever som går i ungdomstrinnet og har fjernundervisning, samt deres foreldre.
I tillegg ønsker en å høre fra Elevråd/Ungdsomsråd i kommunen.
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Forslag fra RFL, SP og FrP:
1. Rødøyprosjektet II er gjennomført med dispensasjon fra opplæringsloven mht. fjernundervisning. At det i
høringsutkast til ny opplæringslov åpnes for utvidet bruk av fjernundervisning er ikke ensbetydende med at slik
adgang blir gitt. Å organisere ordinær drift basert på unntak fra opplæringsloven ansees ikke å være i tråd med
lovens hensikt.
2. Prosjektet videreføres hvis følgende forutsetninger er klar:

 Tillatelse til fjernundervisning er innvilget fra utdanningsdirektoratet
 Til kommunestyrets møte i juni presenteres en konkret fremdriftsplan for hvordan støtte til elever med

3.
4.
5.

spesielle behov skal løses i forbindelse med fjernundervisning, slik at alle elever får tilpasset opplæring
som de har krav på i henhold til opplæringsloven
 Assistent er på plass i alle klasserom hvor det foregår fjernundervisning, og assistenten må ha
nødvendig opplæring for å kunne gi teknisk støtte ved behov
 Det er på plass et fungerende system for vikar ved faglærers fravær
 Det gjennomføres en brukerundersøkelse blant berørte elever og foresatte, samt alle lærere i
grunnskolen i Rødøy. Undersøkelsen må også dekke elever som i dag har gått ut av grunnskolen og har
deltatt i fjernundervisning, samt deres foresatte.
 Elevrådene og Ungdomsrådet bes om å uttale seg innen utgangen av skoleåret 2021/2022, og blir tatt
med på råd for veien videre
Elevene som allerede er innrullert i Rødøyprosjektet II fullfører fjernundervisning ut ungdomsskolen, så fremt at
dispensasjon fra opplæringsloven er innvilget.
Høstens 8. klasse starter med mulighet til å velge tilvalgsfag som fjernundervisning, om ikke skolen tilbyr faget
lokalt, forutsatt at infrastruktur og tillatelser er på plass.
Når all nødvendig dokumentasjon foreligger bes administrasjon legge fram sak til kommunestyret om slik
undervisningsform vil kunne gjennomføres, men som supplement til ordinær undervisning.

Ved votering ble det først avholdt prøvevotering over hvert enkelt forslag:
 Forslag fra Lars Petter Abelsen fikk tre stemmer, avgitt av Arne Tore Bang (SP), Lars Petter Abelsen (AP/KrF)
og Hege Kristin Bang (RFL).
 Forslag fra Toril Olaisen fikk 8 stemmer, avgitt av Margareth Mathisen (AP/KrF), Elin Telnes (AP/KrF), Toril
Olaisen (AP/KrF), Henriette Blix (SP), Isak Vangstad (AP/KrF), Paul Amundsen (AP/KrF), Inger Monsen
(AP/KrF) og Bjørn Pedersen (AP/KrF).
 Forslag fra RFL, SP og FrP fikk 9 stemmer, avgitt av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP), Sindre Stordal (SP), Siv Tove
Hansen (AP/KrF) og Lars Petter Abelsen (AP/KrF).
Forslag fra Toril Olaisen og forslag fra RFL, SP og FrP ble deretter satt opp mot hverandre i endelig votering.
Vedtak:
Som forslag fra RFL, SP og FrP. Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra Toril Olaisen (AP/KrF), av Margareth
Mathisen (AP/KrF), Elin Telnes (AP/KrF), Toril Olaisen (AP/KrF), Henriette Blix (SP), Isak Vangstad (AP/KrF), Paul
Amundsen (AP/KrF), Inger Monsen (AP/KrF) og Bjørn Pedersen (AP/KrF).

23/2022 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Rødøy kommune vedtas som i vedlagte utkast av 11. februar 2022.
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne møtebok for hele valgperioden, jfr. punkt 7.3 i reglementet.
Fellesforslag:
Som formannskapets innstilling med følgende endring:
Andre ledd: Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne og underskrive møtebok for hele valgperioden, jfr.
punkt 7.3 i reglementet.
De øvrige utvalgene velger selv hvem som godkjenner og underskriver møtebok.
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Vedtak:
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Rødøy kommune vedtas som i vedlagte utkast av 11. februar
2022.
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne og underskrive møtebok for hele valgperioden, jfr. punkt 7.3 i
reglementet.
De øvrige utvalgene velger selv hvem som godkjenner og underskriver møtebok.
Enstemmig.

24/2022 Evaluering av oppveksttilbud - Gjerøy skole - skoleåret 2021 /2022
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
1. Evaluering av opplæringstilbudet ved Gjerøy skole inneværende skoleår tas til orientering.
2. Utifra at det ser ut til å bli bare en elev ved Gjerøy skole fra august 2022 legges driften ved skolen ned
skoleåret 2022/2023. I påvente av det pågående tilflytningsprosjektet på Gjerøy så vil vurdering om ny drift tas
første kvartal 2023.
3. Elever fra Gjerøy overføres til Rødøy skole.
4. Det igangsettes umiddelbart prosesser ovenfor ansatte ved Gjerøy skole med tanke på å tilby andre stillinger i
kommunen, evt. avslutte arbeidsforhold.
Forslag fra AP/KrF:
Som formannskapets innstilling med følgende endringer:
Punkt 2: "..fra august 2022 legges driften ved skolen ned for skoleåret 2022/2023."
Punkt 3: Elever fra Gjerøy overføres til Rødøy skole skoleåret 2022/2023.
Vedtak:

1. Evaluering av opplæringstilbudet ved Gjerøy skole inneværende skoleår tas til orientering.
2. Utifra at det ser ut til å bli bare en elev ved Gjerøy skole fra august 2022 legges driften ved skolen ned for

skoleåret 2022/2023. I påvente av det pågående tilflytningsprosjektet på Gjerøy så vil vurdering om ny drift
tas første kvartal 2023.
3. Elever fra Gjerøy overføres til Rødøy skole skoleåret 2022/2023.
4. Det igangsettes umiddelbart prosesser ovenfor ansatte ved Gjerøy skole med tanke på å tilby andre
stillinger i kommunen, evt. avslutte arbeidsforhold.
Enstemmig.

25/2022 Revidering av samarbeidsavtalen for RKK Salten
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
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26/2022 Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Forslag fra SP, RFL og FrP:
1. Rødøy kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Kommunen kan derfor ikke gi støtte til etablering av
flyplass i Rana kommune i den størrelsesorden som PLU har antydet i sin søknad og i påfølgende presentasjon
for formannskapet.
2. For å understøtte Rødøy kommune sin politiske holdning i saken gis et tilskudd på 50 000 kr til ruteutvikling.
Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond og budsjettet reguleres tilsvarende.
Forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP):
Rødøy kommune bevilger kr 500 000 i tilskudd til Polarsirkelen lufthavnutvikling AS.
Tilskuddet fra Rødøy kommune forutsettes brukt til ruteutvikling og arbeidet med forlengelse av rullebanen.
Rødøy kommune ønsker dialog med PLU rundt ruteutviklingen for å gi innspill på øykommunenes utfordringer for å få
brukt flyplassens rutetilbud.
Rødøy kommune ber om tilbakemelding på hva tilskuddet er brukt til innen 31.12.2022.
Tilskudd til PLU tas fra disposisjonsfond. Budsjettet reguleres tilsvarende.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP). Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra SP, RFL og FrP, av RFL, FrP,
Arne Tore Bang (SP), Sindre Stordal (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).

27/2022 Destinasjon Salten - videre deltakelse fra 2023
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune har hatt et godt samarbeid med Destinasjon Salten, men som en liten kommune velger vi å videreføre
samarbeid med ett destinasjonsselskap, Visit Helgeland.
Rødøy kommune viderefører ikke samarbeidet om Destinasjon Salten, jfr. k.sak 085/2021, punkt 6.5.
Forslag fra SP, RFL, FrP og Siv Tove Hansen (AP/KrF):
Rødøy kommune viderefører samarbeidet om Destinasjon Salten med øvrige kommuner i Salten-regionen. Vi vil delta i
anbudskonkurransen som skal lyses ut i løpet av 2022, om destinasjonsavtaler for Salten og Rødøy, gjeldende fra 2023.
Forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP):
Rødøy kommune har hatt et godt samarbeid med destinasjon Salten. Som en liten kommune har vi hatt avtale med to
destinasjonsselskap. Rødøy kommune ser seg nødt til å velge å videreføre samarbeid med kun ett destinasjonsselskap.
Siden Rødøy kommune har inngått avtale om utarbeidelse av masterplan for reiselivet med Visit Helgeland, velger
kommunen å fortsette samarbeidet med Visit Helgeland. Rødøy kommune avslutter dermed samarbeidet med
Destinasjon Salten jmf. K.sak 085/2021, punkt 6.5.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP). Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra SP, RFL, FrP og Siv Tove
Hansen (AP/KrF), av FrP, RFL, Arne Tore Bang (SP), Sindre Stordal (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).
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28/2022 Presisering av vedtak i k.sak 078/2021
Kommunestyrets behandling i møte den 28.04.2022:
Forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP):
Det er beklagelig at administrasjonen ikke har tolket vedtak i k.sak 078/2021 etter den intensjon vedtaket ble fattet.
Kommunestyret ønsket en utredning om bygningsmassen på Jektvikveien 202 er i den stand at det kan gjøres påbygg og
ombygging.
1. Ekstern konsulent engasjeres for å undersøke om bygningsmassen på Jektvikveien 202 kan bygges om og
bygges ut jfr. vedtak i k.sak 063/2021 og vedtak i k.sak 078/2021. Kommunestyret er klar over at det allerede
foreligger en tilstandsrapport fra Meløy Byggservice fra 2018, for å lette arbeidet bør denne benyttes og evnt.
oppdateres.
2. Hvis anbudsreglene tilsier at vi kan benytte tidligere brukt konsulent, Meløy Byggservice, engasjeres disse for å
undersøke om bygningsmassen kan bygges om og bygges ut.
3. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en tidsplan for når Rødøy Produkter kan ha et universelt
utformet bygg på Jektvikveien 202 klart til bruk. Dette i forbindelse med at søknad om regodkjenning av VTA
bedrift krever dette.
4. Tilstandsrapport og tidsplan skal fremlegges i et ekstraordinært kommunestyremøte i slutten av mai 2022.
Forslag fra RFL, SP, FrP og Siv Tove Hansen (AP/KrF):
Kommunestyret ber administrasjon forelegge en fremdriftsplan for når Rødøy Produkter kan ha tilgang på et universelt
utformet bygg, slik at arbeidet med re-godkjenning av status som VTA-bedrift kan fortsette.
Vedtak:
Som forslaget fra AP/KrF og Henriette Blix (SP). Mot åtte stemmer som avgitt for forslag fra RFL, SP, FrP og Siv Tove
Hansen (AP/KrF), av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP), Sindre Stordal (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).
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