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82/2022 Prøv Rødøy - utredning av flere alternativer 

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:  
 
Formannskapets innstilling: 
Prøv Rødøy er et tilflyttings- og rekrutteringsprosjekt som skal gå over tre år (2023, 2024 og 2025) med 
virkemidler som ett års gratis bolig, subsidiert barnehageplass og stimuleringstilskudd for 
bygging/førstegangskjøp av helårsbolig. Kommunestyret ønsker at kommunikasjonsbyrå benyttes for å nå de 
ønskede målgruppene med tiltakene. 
  
Midler til prosjektet Prøv Rødøy tas fra disposisjonsfond fordelt slik; 
                                                                                                                                                  2023                                 
1. Subsidiert bolig;  

Ett år gratis bolig (kommunal og/el privat bolig, 5 stk)                                        500 000 pr år  
(til sammen 1 500 000 ) 

2. Subsidiert barnehage;  
50% av makspris (gjelder barn 1,2,3)                                                                       650 000 pr år                  
(til sammen 1 950 000) Søskenmoderasjon gjelder ikke. 

3. Stimuleringstiltak - bygging/kjøp av helårsbolig     200 000/ 50 000 kr    
   - belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet)  

4. Kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere på 15 % av kjøpesum 
inntil kr 300 000 
  - belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet)  

5. Kommunikasjonsbyrå                                                                                           450 000 pr år                        
(til sammen 1 350 000)                                                         

Kommunestyret ber kommunedirektøren lage retningslinjer til de foreslåtte tiltakene til kommunestyrets 
møte i februar. Tiltakene iverksettes fra 1. mars 2023. 
Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om «Prøv Rødøy» for å se effekten av 
stimuleringstiltakene. I tillegg en årlig evaluering til desembermøtet. I siste prosjektår, 2025, skal det være 
en større evaluering av prosjektet.  
Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Fellesforslag: 
Som formannskapets innstilling med følgende tillegg i første setning: 
….. helårsbolig, og kommunalt rentefritt etableringslån. 
 
Vedtak: 
Prøv Rødøy er et tilflyttings- og rekrutteringsprosjekt som skal gå over tre år (2023, 2024 og 2025) med 
virkemidler som ett års gratis bolig, subsidiert barnehageplass og stimuleringstilskudd for 
bygging/førstegangskjøp av helårsbolig, og kommunalt rentefritt etableringslån. Kommunestyret ønsker at 
kommunikasjonsbyrå benyttes for å nå de ønskede målgruppene med tiltakene. 
  
Midler til prosjektet Prøv Rødøy tas fra disposisjonsfond fordelt slik; 
                                                                                                                                                  2023                              
1. Subsidiert bolig;  

Ett år gratis bolig (kommunal og/el privat bolig, 5 stk)                                        500 000 pr år  
(til sammen 1 500 000 ) 



Utskrift av møteprotokoll 
 
for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus. 
 
Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Subsidiert barnehage;  

50% av makspris (gjelder barn 1,2,3)                                                                       650 000 pr år                  
(til sammen 1 950 000) Søskenmoderasjon gjelder ikke. 

3. Stimuleringstiltak - bygging/kjøp av helårsbolig     200 000/ 50 000 kr    
   - belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet)  

4. Kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere på 15 % av kjøpesum 
inntil kr 300 000 
  - belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet)  

5. Kommunikasjonsbyrå                                                                                           450 000 pr år                        
(til sammen 1 350 000)                                                         

Kommunestyret ber kommunedirektøren lage retningslinjer til de foreslåtte tiltakene til kommunestyrets 
møte i februar. Tiltakene iverksettes fra 1. mars 2023. 
 
Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om «Prøv Rødøy» for å se effekten av 
stimuleringstiltakene. I tillegg en årlig evaluering til desembermøtet. I siste prosjektår, 2025, skal det være 
en større evaluering av prosjektet. 
  
Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Enstemmig. 
 
 
Rett utskrift 

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22 

June Seljevoll Brandth, konsulent 

  




