
 

 

 
 
 

   Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Kommunestyresalen, Rødøy Rådhus 
Dato: 19.01.2022 
Tid: 09:00 - 12:35 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Inger Dagmar Monsen Leder AP/KRF 
Sara Jørgine Lorentzen Medlem AP/KRF 
Arne Tore Bang Medlem SP 
Jimmy Engen Krogh Medlem RFL 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn E. J. Pedersen Nestleder AP/KRF 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lars Petter Abelsen Bjørn E. J. Pedersen AP/KRF 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kitt Grønningsæter Rådmann 
Ann-Kristin Dagfinnsen Sekretær 

 
 

  
Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent med tilleggssak 004/2022. 
  
Annet: 
Revisor Harald Halvorsen, Deloitte AS, orienterte om prosjektlønn, prosjektmidler/kjøp av konsulenttjenester, 
via Teams kl. 10:30. 
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Saksliste

slavak
Tekstboks
Sak 4/2022 er tilleggssak



1/2022 Orienteringer 

Skriftlige orienteringer: 
 Prioriterte investeringsprosjekter 
 Nasjonal turiststi, notat   
 Søknad NFK - besøksforvalting  

  
Orienteringer v/ ordfører: 

 Ny daglig leder Rødøy produkter.  
 Orientering om Covid-19. Forventer mer smitte i samfunnet 
 Sjømatrådets årskonferanse, digital, 5. januar 
 Kommunekraft, webinar 11. januar 
 Lokalsamfunnskonferansen, digital konferanse 17.og 18. januar 
 LVK-konferanse: "kvinner og kraft" utsatt til 7. og 8. mars 
 Mange henvendelser ang samferdsel. Bedt om møte med NFK ang kanselleringer hurtigbåt 

  
Orienteringer v/ rådmann: 

 Politisk møtemodul i sak/arkiv-systemet er tatt i bruk 
 Arkivtilsyn varslet, oppstart i august 
 Forvaltningsrevisjon pågående innenfor oppvekst. Tre rapporter under oppfølging 
 Jobber med årsavslutning pågår, frist til revisjon 21. februar  

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. Enstemmig. 
  

 
 

2/2022 Eierskap og vedlikehold av kommunalt eide kulturminner 

Rådmannens 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 april 2022 med sikte på oppstart av 

arbeidet sommeren 2022. 
3.  Fremtidig bruk av kulturminnene avklares i egne saksframlegg for hvert bygg. 

  
Forslag fra AP/KRF: 

1.  Som rådmannens innstilling. 
2.  En langsiktig plan for vedlikehold av bygningene lages innen utgangen av juni 2022 med sikte på oppstart av 

arbeidet tidlig høst 2022. 
3.  Tilleggspunkt. Formannskapet ble presentert prosjekt Gjerøy skolemuseum 2020 og ber derfor om at første 

sak er gammelskolen på Gjerøya.  
 
Vedtak: 

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. 

Enstemmig. 



3/2022 Kommunal kompensasjonsordning under covid19-rammeverket – sjette tildelingsrunde 

Rådmannens innstilling: 
1.  De foreslåtte vilkårene vedtas som nye vilkår for kommunal kompensasjonsordning. 
2.  Kommunal kompensasjonsordning lyses ut for ny tildelingsrunde med søknadsfrist 1. mars kl. 12.00. 
3.  Saken behandles som hastevedtak iht. kommuneloven § 11-8. 

  
Fellesforslag: 
Som rådmannens innstilling med følgende endring i paragraf 3 c:  
Maksbeløp for tildeling foreslås til 200.000,- kroner. 
 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

4/2022 Bjørn-Erik Johansen: Søknad om støtte til butikk 

Rådmannens innstilling: 
Bjørn-Erik Johansen og Linn Christin Pedersen tildeles 450 000 kroner fra næringsfond B og 50 000 kroner fra Rødøys 
gründerfond til utvikling av Nærbutikken Rødøy. Støtten innvilges i tråd med kommunale retningslinjer for næringsfond 
samt Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger av dette. 
  
Fellesforslag: 
Bjørn-Erik Johansen og Linn Christin Pedersen tildeles 450 000 kroner i tilskudd fra næringsfond B og 50 000 kroner fra 
Rødøys gründerfond til utvikling av Nærbutikken Rødøy. Støtten innvilges i tråd med kommunale retningslinjer fra 
næringsfond samt Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med de krav som følger av dette. 
 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
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