
 

 

 
 
 

   Møteprotokoll 

 
Utvalg: Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Møtested: Formannskapssalen, Rødøy rådhus 
Dato: 25.04.2022 
Tid: 10:00 - 11:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Tove Hansen Leder AP/KRF 
Elin Monsen Medlem AP/KRF 
Kim Gøran Oddvang Pedersen Medlem RFL 
Ingvild Gunn Karlsen Medlem AP/KRF 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristian Harald Stensland Nestleder SP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kitt Grønningsæter Rådmann 
June Vibeke Seljevoll Sekretær 

 
 

Merknader: 
 Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssak 10/2022. 

 
 

 
 



Saksliste 

 
Saksnr Innhold 

 7/2022 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 21. februar 2022 

 8/2022 Referater og orienteringer 

 9/2022 Saker til kommunestyrets møte 28. april 2022 

 10/2022 Godkjenning av møteprotokoller i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Sak 10/2022 er tilleggssak 

 
 



7/2022 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet i Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 21. februar 2022 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 25.04.2022:  

Forslag fra Siv Tove Hansen: 
Hovedutskrift fra møte 21. februar 2022 godkjennes. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

8/2022 Referater og orienteringer 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 25.04.2022:  

Orienteringer ved ordføreren: 
 Regional Transportplan - formannskapet har gitt uttalelse til høring på handlingsprogrammet 
 Felles formannskapsmøte mellom Rødøy, Gildeskål og Rødøy 17. juni 
 Utfordringer innen samferdsel - mange henvendelser fra kommunens innbyggere. Formannskapet ber om 

møte med fylkeskommunen. 
 Skipsekspedisjonen på Tonnes har sagt opp fra 1. juli 2022. Bedt om møte med NFK. 
 Demensvennlig kommune 

  
Orienteringer ved rådmannen: 

 Flyktningesituasjonen - status bosetting 
 Pandemi - pågående 
 Skriftlige spørsmål og orienteringer - via rådmannen 

  
Forslag fra Siv Tove Hansen: 
Sakene tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

9/2022 Saker til kommunestyrets møte 28. april 2022 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 25.04.2022:  

Orientering ved ordfører i følgende kommunestyresaker: 
 19/2022 Planprosess - Helse og omsorgsplan for Rødøy kommune 
 22/2022 Rødøyprosjektet II - videreføring 
 23/2022 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 
 24/2022 Evaluering av oppveksttilbud - Gjerøy skole - skoleåret 2021-2022 
 26/2022 Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - Søknad om støtte 

  
Forslag fra Siv Tove Hansen: 
Saksliste til kommunestyrets møte 28.04.2022 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  



10/2022 Godkjenning av møteprotokoller i Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 25.04.2022:  

Forslag fra Siv Tove Hansen: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse gir utvalgets leder og et medlem av utvalget fullmakt til å 
godkjenne møtebok for hele valgperioden, jfr. punkt 7.3 i det foreslåtte reglementet. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
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