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Møtte for

Representerer

Rakel Eline Heen
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Kitt Grønningsæter

Rådmann

Ragnhild Aakre Seljevoll

Sekretær

Merknader:
Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssaker 42/2022-49/2022.

____________________________________________________________________________________
Behandlede saker: 36/2022 - 48/2022.
Utsatt sak: 49/2022.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
31/2022, 32/2022, 36/2022, 37/2022, 38/2022, 39/2022, 33/2022, 34/2022, 35/2022, 42/2022, 40/2022,
41/2022, 46/2022, 47/2022, 43/2022, 44/2022, 45/2022, 48/2022 og 49/2022.

____________________________________________________________________________________
Permisjon:
Anniken Jensen Heen ble innvilget permisjon fra kl. 15.30, under behandlingen av sakene 40/2022-49/2022.

____________________________________________________________________________________
Habilitetsvurderinger:
Elin Telnes sin habilitet ble vurdert i sak 36/2022. Hun ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd
bokstav e, og fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Rakel Eline Heen sin habilitet ble vurdert i sak 36/2022. Hun ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 første
ledd bokstav e, og fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Thomas Hoff sin habilitet ble vurdert i sak 47/2022. Han ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd,
og fratrådte møtet under behandlingen av saken.
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Saksliste
Saksnr

Innhold

31/2022

Orienteringer

32/2022

Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy 2022

33/2022

Årsrapport og årsregnskap 2021

34/2022

Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering

35/2022

Budsjettnotat for 2023

36/2022

Søknad om kompetansemidler i Rødøy produkter

37/2022

Avtale mellom Rødøy og Lurøy kommuner om brann- og redningsberedskap - godkjenning

38/2022

Organic Seafarm AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk "Svinvær Sør" - høringsuttalelse

39/2022

Gadus Havbruk AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Osan" - høringsuttalelse

40/2022

Driftsavtale skolemuseum på Gjerøy

41/2022

Storselsøy lokalforening - søknad om å få disponere kjellerlokalet i Gammelskolen på Storselsøy
til gammelt skoleutstyr

42/2022

Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy - egengodkjenning

43/2022

Forslag om endring av Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy - egengodkjenning

44/2022

Administrativt vertskommunesamarbeid mellom Lurøy og Rødøy om barnehagetilbud

45/2022

Adkomst til møteplass for ambulanse- og redningshelikopter

46/2022

Rødøyprosjektet II - Videreføring

47/2022

Salg av eldrebolig Jektvik

48/2022

Rødøy Produkter – vurdering omkring bygningsmasse på adresse Jektvikveien 202 i forhold til
mulighet for påbygging/ombygging, med utgangspunkt i eksisterende tilstandsrapport fra 2018

49/2022

Godkjenning av avtale med HAF IKS om oppgradering og drift av eksisterende gjenbruksstasjon

Sakene 42/2022-49/2022 er tilleggssaker.
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31/2022 Orienteringer
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Orienteringer v/ordfører:
• Skriftlige spørsmål fra Bjørn Pedersen:
o Plan for asfaltering
o Status byggeprosjekter
• Skriftlige orienteringer:
o Årsmelding IKAN 2021
o Handlingsplan KOAN 2022
o Møteprotokoll fra møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
15. juni 2022
o Rapportering prioriterte investeringsprosjekt
• Landskonferanse Friluftsliv, Bodø 30. mai - 1. juni
o Markering av Salten Friluftsråd 30 års jubileum
o Årsmøte Friluftsrådenes landsforbund, 1. juni
• Teamsmøter med NFK, Rødøy og Lurøy ang. godsløsning Tonnes, 23. mai og 17. juni. Nytt møte 24. juni
• Relocate; "Helhetlig digital tilnærming til tilflytting" - presentasjon for formannskapet på Teams,
2. juni
• Ordførersamling i Oslo 7.-8. juni, alle landets ordførere invitert av ordføreren i Oslo
• Møte i Salten Regionråd i Beiarn, 9.-10. juni
• Ordfører deltok på Trænas 150 års-jubileum som selvstendig kommune, 11. juni
• Møte 12. juni ang. nytt Hvitfiskanlegg på Træna, med næringsråd og berørte kommuner
• Ordfører og varaordfører besøker kretsene, i Øresvik 14. juni. Fortsetter besøksrunden etter sommeren
• Bredbåndsutbygging i Rødøy: Ingen tilbydere ved anbudets frist, ny utlysning
• Basecamp Salten 2022 - arrangert på Rødøy 17.-19. juni
• Generalforsamling Rødøy Produkter AS, 13. juni
• Fiskeri- og havbruksminister og finansminister invitert til flere Helgelandskommuner ang. verdifastsettelse av
oppdrettskonsesjoner
• Næringsråd NFK besøker kommunen, uke 26
• Felles formannskapsmøte med Meløy kommune, 17. juni
• Representantskapsmøte RKK Salten, på teams 20. juni
• Helgeland Smolt, fått konsesjon for utbygging Klubban
• Prosjekt "Omstilling Rødøy 2025", valg av leverandør - konkurransen trukket
Orienteringer v/rådmann:
• Status bosetting flyktninger
• Felles bredbåndsprosjekt Lurøy
• Sikring av gjenbruksstasjon til HAF i Våga
Vedtak:
De fremlagte saker tas til orientering. Enstemmig.

32/2022 Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy 2022
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Rødøy 2022 tas til orientering.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
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33/2022 Årsrapport og årsregnskap 2021
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Revisors beretning tas til orientering.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 og revisjonsrapport tas til orientering.
Årsrapport med årsberetning vedtas som fremlagt.
Årsregnskap 2021 med disponeringer vedtas som fremlagt.
Status for vedtatte måltall og «I ROBEKS forgård? Egenanalyse» per 2021 tas til orientering.
Årsmelding 2021 og tilstandsrapport per februar 2022 fra barneverntjenesten i Bodø kommune, for avdeling Rødøy,
tas til orientering.
Tidligere års merforbruk i investeringsregnskapet dekkes inn ved bruk av ubundne
investeringsfond. Investeringsbudsjett reguleres tilsvarende.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

34/2022 Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport 1/2022 tas til orientering.
Driftsbudsjettet for 2022 reguleres slik, alle beløp eks. mva:
Beskrivelse

Ansvar

Rammetilskudd, nedgang

840 Statlige rammetilskudd

Skatteinntekter, nedgang

800 Skatt på inntekt og formue

178.000

Prosjektlønn, lønnskostnader

600 Teknisk administrasjon

775.000

Netto inntekt konsesjonskraft

438 Konsesjonskraft

720.000

Lønn og sosiale kostnader

Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett

600.000

Varekjøp og overføringer til andre

Fordeles sjablongmessig ift. vedt. budsjett

700.000

Ny nettløsning

195 EDB

250.000

Endring netto driftsresultat
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Investeringsbudsjettet for 2021 justeres slik, alle beløp inkl. mva:
Beskrivelse

Prosjekt

Prosjektmidler, kjøp av konsulenttjenester

Prosjektmidler (utredningsmidler)

Endring investeringsutgifter

kr
-775.000
-775.000

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 tas til
orientering.
Forslag fra AP/KrF:
Tertialrapport 1/2022 tas til orientering. Driftsbudsjett for 2022 reguleres slik, alle beløp eks. mva:
Beskrivelse

Ansvar

Rammetilskudd, nedgang

840 Statlige rammetilskudd

1.012.000

Skatteinntekter, økning

800 Skatt på inntekt og formue

-1 828 000

Netto inntekt konsesjonskraft

438 Konsesjonskraft

720.000

Ny nettløsning

195 EDB

250.000

Netto endring
Bruk av disposisjonsfond

kr

-154 000
154 000

Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet:
Prosjektmidler, kjøp av konsulenttjenester kr 775 000, bevilgningen flyttes til asfaltering av kommunale veier, prioritet
6 i investeringsbudsjettet.
Vedtak:
Som forslaget fra AP/KrF. Mot syv stemmer som avgitt for innstillingen av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP) og
Siv Tove Hansen (AP/KrF).

35/2022 Budsjettnotat for 2023
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Budsjettnotat for 2023 tas til orientering. Notatet inngår i det samlete kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for
det videre budsjett- og økonomiplanarbeidet.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Elin Telnes sin habilitet ble vurdert i sak 36/2022. Hun ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav
e. Enstemmig.
Rakel Eline Heen sin habilitet ble vurdert i sak 36/2022. Hun ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd
bokstav e. Enstemmig.
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36/2022 Søknad om kompetansemidler i Rødøy produkter
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Formannskapet mener det er viktig at Rødøy produkter skal være en god vekstbedrift med forsvarlig kompetanse og
faglighet å tilby kommunens innbyggere som trenger et tilrettelagt trygt tilbud.
1. Rødøy kommune bevilger kr. 30.000,- til Rødøy produkter, til opplæring/kompetanseheving. Det forventes at
bedriften oppretter en egen budsjettpost for dette.
2.

Beløpet tas fra disposisjonsfond.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

37/2022 Avtale mellom Rødøy og Lurøy kommuner om brann- og
redningsberedskap – godkjenning
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Rådmannens innstilling:
Rødøy kommunestyre vurderer – og eventuelt godkjenner – det foreliggende vedlagte utkast til avtale mellom Rødøy
og Lurøy kommuner om brann- og redningsberedskap.
Fellesforslag:
Rødøy kommune godkjenner det foreliggende utkast til avtale mellom Rødøy og Lurøy kommuner om brann- og
redningsberedskap.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

38/2022 Organic Seafarm AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk
"Svinvær Sør" – høringsuttalelse
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
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; «Svinvær Sør» 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.
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39/2022 Gadus Havbruk AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Osan"
– høringsuttalelse
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad av 04.04.2022 fra Gadus Havbruk AS org. nr. 925 976 849, om ny lokalitet for
oppdrett av torsk; «Osan» i Rødøy kommune.
2.

Rødøy kommune har ikke spesielle merknader til søknaden, ut over at det forutsettes at fiskeriinteresser
generelt hensyntas på en bærekraftig måte, i forhold til risiko for påvirkninger i forhold til villfisk/torsk.

Fellesforslag:
Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Punkt 3:

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.

Punkt 4:

Rødøy kommune ser med bekymring på en lokalisering av torskeoppdrett i innløpet til flere
fjordsystemer der det er kartlagt gyteområder og gytefelt for torsk i hver av fjordene. Imidlertid
legger arealplanen til rette for mulig etablering av torskeoppdrett på omsøkte lokalitet. Rødøy
kommune henstiller til tiltakshaver å legge lokalitetsbase til nærmeste krets, i dette tilfellet Øresvik,
slik at positive ringvirkninger i form av arbeidsplasser og eventuelle synergieffekter kommer
lokalsamfunnet i Øresvik til gode.

Vedtak:
1.

Rødøy kommune viser til søknad av 04.04.2022 fra Gadus Havbruk AS org. nr. 925 976 849, om ny lokalitet
for oppdrett av torsk; «Osan» i Rødøy kommune.

2.

Rødøy kommune har ikke spesielle merknader til søknaden, ut over at det forutsettes at fiskeriinteresser
generelt hensyntas på en bærekraftig måte, i forhold til risiko for påvirkninger i forhold til villfisk/torsk.

3.

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.

4.

Rødøy kommune ser med bekymring på en lokalisering av torskeoppdrett i innløpet til flere fjordsystemer
der det er kartlagt gyteområder og gytefelt for torsk i hver av fjordene. Imidlertid legger arealplanen til
rette for mulig etablering av torskeoppdrett på omsøkte lokalitet. Rødøy kommune henstiller til
tiltakshaver å legge lokalitetsbase til nærmeste krets, i dette tilfellet Øresvik, slik at positive ringvirkninger
i form av arbeidsplasser og eventuelle synergieffekter kommer lokalsamfunnet i Øresvik til gode.

Enstemmig.

40/2022 Driftsavtale skolemuseum på Gjerøy
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Formannskapets innstilling:
Det inngås driftsavtale mellom Rødøy kommune og Rødøy skolemuseum Gjerøy i samsvar med avtale utarbeidet av
Rødøy kommune v/teknisk etat.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.
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41/2022 Storselsøy lokalforening - søknad om å få disponere kjellerlokalet i
Gammelskolen på Storselsøy til gammelt skoleutstyr
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Rådmannens innstilling:
1. Rødøy kommune viser til søknad fra Storselsøy lokalforening datert 22.05.22, om å få disponere kjellerlokalet
i Gammelskolen på gnr. 2 bnr. 4 på Storselsøy til gammelt skoleutstyr.
2.

Storselsøy lokalforening får disponere kjellerlokalet til det aktuelle formålet, vederlagsfritt, inntil videre.

3.

Det gis ikke anledning til bygningsmessige endringer, med mindre dette godkjennes av kommunen.

4.

Kommunen holder strømabonnement, og strømforbruket skal holdes på et minimum.

Forslag fra AP/KrF:
Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Punkt 5:

Rødøy kommune henstiller til Storselsøy lokalforening å samarbeide med skolemuseet på
Gjerøy om lån av gammelt skoleutstyr.

Vedtak:
1.

Rødøy kommune viser til søknad fra Storselsøy lokalforening datert 22.05.22, om å få disponere
kjellerlokalet i Gammelskolen på gnr. 2 bnr. 4 på Storselsøy til gammelt skoleutstyr.

2.

Storselsøy lokalforening får disponere kjellerlokalet til det aktuelle formålet, vederlagsfritt, inntil videre.

3.

Det gis ikke anledning til bygningsmessige endringer, med mindre dette godkjennes av kommunen.

4.

Kommunen holder strømabonnement, og strømforbruket skal holdes på et minimum.

5.

Rødøy kommune henstiller til Storselsøy lokalforening å samarbeide med skolemuseet på Gjerøy om lån av
gammelt skoleutstyr.

Enstemmig.

42/2022 Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy – egengodkjenning
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Teknisk utvalgs innstilling:
1. Det vises til forslag til revidert kommuneplanens arealdel for Rødøy kommune, med plankart datert 21.03.22
og bestemmelser datert 08.04.22, som har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.22 – 25.05.22.

2. Det vises til innkomne innsigelser, merknader og høringsuttalelser, med administrasjonens vurderinger i
tabell(merknadsbehandling) i dette saksfremlegg.

3. Innsigelsene fra Statsforvalteren i Nordland og fra Nordland Fylkeskommune tas til følge, og det gjøres på
bakgrunn av dette endringer i planforslaget som beskrevet i merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg.

4. Øvrige merknader hensyntas slik det fremgår av merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg, og det gjøres
endringer i planen i henhold til det som er beskrevet i merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg.

5. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 godkjenner Rødøy kommune det foreliggende forslag til
revidert kommuneplanens arealdel, med de endringer som er beskrevet i punktene 3 og 4 her.

6. Det forutsettes at Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune formelt frafaller sine innsigelser
til planen.
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Fellesforslag:
Som Teknisk utvalgs innstilling med følgende tillegg:
Punkt 7:

Dagens kommuneplanens arealdel fra 2001 og de 3 kommunedelplanene for Jektvik, Rødøy og
Myken fra 1995 oppheves fra samme tidspunkt som ny kommuneplanens arealdel begynner å gjelde.

Vedtak:

1. Det vises til forslag til revidert kommuneplanens arealdel for Rødøy kommune, med plankart datert

21.03.22 og bestemmelser datert 08.04.22, som har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 08.04.22 –
25.05.22.

2. Det vises til innkomne innsigelser, merknader og høringsuttalelser, med administrasjonens vurderinger i
tabell(merknadsbehandling) i dette saksfremlegg.

3.

Innsigelsene fra Statsforvalteren i Nordland og fra Nordland Fylkeskommune tas til følge, og det gjøres på
bakgrunn av dette endringer i planforslaget som beskrevet i merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg.

4. Øvrige merknader hensyntas slik det fremgår av merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg, og det gjøres
endringer i planen i henhold til det som er beskrevet i merknadsbehandlingen i dette saksfremlegg.

5.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 godkjenner Rødøy kommune det foreliggende forslag til
revidert kommuneplanens arealdel, med de endringer som er beskrevet i punktene 3 og 4 her.

6.

Det forutsettes at Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune formelt frafaller sine
innsigelser til planen.

7. Dagens kommuneplanens arealdel fra 2001 og de 3 kommunedelplanene for Jektvik, Rødøy og Myken fra
1995 oppheves fra samme tidspunkt som ny kommuneplanens arealdel begynner å gjelde.

Enstemmig.

43/2022 Forslag om endring av Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy –
egengodkjenning
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Teknisk utvalgs innstilling:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjenner Rødøy kommune det foreliggende forslag til endring av
Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, med plankart datert 02.04.22 og tilhørende reguleringsbestemmelser
datert 28.03.22.
Jfr. begrunnelse i saksfremlegg.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

44/2022 Administrativt vertskommunesamarbeid mellom Lurøy og Rødøy om
barnehagetilbud
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
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Rådmannens innstilling:
1. Barnehagetilbudet i Lurøy kommune, Sørnesøy, organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid
fra 1.1.2023 med Rødøy kommune som vertskommune i henhold til lov om kommune § 20-2.

2. Barnehagetilbudet i Rødøy kommune, Øresvik krets, organiseres som et administrativt

vertskommunesamarbeid fra 1.1.2023 med Lurøy kommune som vertskommune i henhold til lov om
kommune § 20-2.

3. Barnehagetilbudet i Lurøy kommune, Hestmona krets, kan organiseres som et administrativt

vertskommunesamarbeid fra 1.1.2023 med Rødøy kommune som vertskommune i henhold til lov om
kommune § 20-2.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

45/2022 Adkomst til møteplass for ambulanse- og redningshelikopter
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Rådmannens innstilling:
1. Det innvilges 50 000,- til forbedring av adkomst til helikopterlandingsplass på Myken.

2. Pengene tas fra disposisjonsfondet.
Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

46/2022 Rødøyprosjektet II – Videreføring
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Rådmannens innstilling:
Rødøyprosjektet II videreføres i sin nåværende form der tilvalgsfagene tilbys som nettundervisning for
ungdomsskoleelevene i Rødøy kommune.
Fellesforslag:
1.

Undervisning i tilvalgsfag for 8. klasse skoleåret 2022/23 skal i henhold til vedtak i sak 22/2022 gjennomføres
som ordinær undervisning. Om faget elevene ønsker ikke tilbys ved skolen de tilhører, får de tilbud om
tilvalgsfag gjennom fjernundervisning i egen klasse. Det forutsetter at dispensasjon fra opplæringsloven blir
innvilget, og at elevene på forhånd vet hva som tilbys fra hvilken skole slik at de har et reelt valg mht. fag og
undervisningsform.

2.

Elever i 9. og 10. klasse fullfører som tidligere vedtatt sine påbegynte tilvalgsfag via fjernundervisning for
skoleåret 2022/23 og 2023/24 så fremt dispensasjon fra opplæringsloven blir innvilget.

3.

Administrasjon bes ved behov legge fram sak om budsjettregulering for å kunne gjennomføre både ordinær
undervisning og fjernundervisning i tilvalgsfag i 8. klasse i 2022. Kostnader videre innarbeides i forbindelse
med ordinært budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

4.

Kommunestyret ber om at erfaringer og utfordringer med fjernundervisning fortsatt rapporteres så lenge
denne undervisningsformen ikke reguleres gjennom lov og forskrift. Forskningsrapporten for RP II må
forelegges kommunestyret til orientering så snart den foreligger.
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Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

Thomas Hoffs habilitet vurdert i forbindelse med behandling av sak 47/2022. Han ble erklært inhabil ihht.
forvaltningsloven § 6 andre ledd. Enstemmig.

47/2022 Salg av eldrebolig i Jektvik
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Forslag fra AP/KrF:
Kommunestyret ber om sak til møtet i september angående salg av eldreboligen i Jektvik, adresse Jektvikøya 56.
Vedtak:
Som forslaget. Enstemmig.

48/2022 Rødøy Produkter – vurdering omkring bygningsmasse på adresse
Jektvikveien 202 i forhold til mulighet for påbygging/ombygging, med
utgangspunkt i eksisterende tilstandsrapport fra 2018
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022:
Forslag fra AP/KrF:
Rådmannen har ikke levert på kommunestyrets bestilling i denne saken.
Kommunestyret vil komme tilbake til hvordan dette skal følges opp.
Forslag fra RFL/FrP/SP:
Notat tas til orientering.
Vedtak:
Som forslag fra AP/KrF. Mot seks stemmer som avgitt for forslag fra SP, RFL og FrP, av RFL, FrP,
Arne Tore Bang (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).

Utsettelsesforslag til sak 49/2022 fra AP/KrF og Thomas Hoff (SP): Saken utsettes til septembermøte.
Forslaget ble vedtatt mot seks stemmer, avgitt av RFL, FrP, Arne Tore Bang (SP) og Siv Tove Hansen (AP/KrF).

49/2022 Godkjenning av avtale med HAF IKS om oppgradering og drift av
eksisterende gjenbruksstasjon
Kommunestyrets behandling i møte den 21.06.2022: Sakens behandling ble utsatt.

Møtet slutt kl. 17.30.
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