
 

 

 
 
 

   Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Kommunestyresalen, Rødøy rådhus 
Dato: 14.02.2022 
Tid: 09:00 - 15:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Inger Dagmar Monsen Ordfører AP/KRF 
Bjørn E. J. Pedersen Varaordfører AP/KRF 
Sara Jørgine Lorentzen Medlem AP/KRF 
Jimmy Engen Krogh Medlem RFL 
Arne Tore Bang Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

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

 
 

  
Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent med tilleggssaker 11/2022 - 16/2022.  
Følgende saker oversendes kommunestyret for endelig behandling: 6/2022 - 13/2022 og 16/2022. 
  
Annet: 
Henrik Johansen fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling presenterte foredraget "Spleiselag for regional flyplass". 
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5/2022 Orienteringer 

Orienteringer ved ordføreren: 
 Korona; endring i smitteverntiltak f.o.m. lørdag 12.02.22 
 Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene 
 Møter ang etablering av torskeoppdrett i kommunen 
 Mulig revidering av arealplan sjø etter at landareal-delen er ferdig 
 Svarbrev fra Helse Nord ang. foretakstilknytning og ambulansebåtstruktur 
 Øvelse Nordland 2022, beredskapsøvelse, 27. januar 
 Webinar, dialogmøte om planarbeid med NFK, 28. januar 
 Møtte nytt ungdomsråd 28. januar 
 Digitalt seminar, Helsefelleskap Helgeland, 26. januar 
 Møte ang. knutepunkt Stokkvågen, med NFK og involverte kommuner 2. februar 
 Brev til NFK ang. oppretting av beredskapsrute for NEX, sendt fra kommunene langs ruta 
 Henvendelse fra Rødøy lokalforening ang. veiforbindelse til Lille indre Rosøy 
 Henvendelse fra Myken lokalforening ang. helikopterlandingsplass 
 Foreninga Kystriksveien – ny organisering. Ønsker å se veien i helhet som turist og næringsvei 
 Træna Seafood konkurs – konsekvenser og muligheter i Rødøy 
 Møte med NFK ang. kanselleringer i Rødøy-ruta og NEX, 7. februar 

  
Orienteringer ved rådmannen: 

 Forvaltningsrevisjon:  
o Rapport Helse- og omsorg, rapportert, lukket 
o Rapport Saksforberedelser og vedtaksoppfølging, rapportert 
o Rapport Innkjøp rapporteres til våren 

 Foreløpig status for årsregnskap 2021 
 Felles bredbåndsprosjekt Rødøy og Lurøy 
 Stilling samfunn- og næring, justerte krav. Også lyst ut som prosjektstilling, trainee Salten 
 NAV vertskommunesamarbeid 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. Enstemmig. 
  
  

6/2022 Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2021, og budsjettregulering 2022 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsrapport for destinasjonssamarbeid i Salten 2021 fra Visit Bodø tas til orientering. 
2. Driftsbudsjettet for 2022 reguleres slik: 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  
  
  
  

Beskrivelse  Ansvar kr 

Visit Bodø,  435 Reiselivstiltak 100.000 

Endring netto driftsresultat   -100.000 



7/2022 Langsiktig plan for bruk av gammelskolen på Gjerøy 

Rådmannens innstilling: 
1. Gammelskolen på Gjerøya frigis til etablering av skolemuseum i Rødøy, slik det fremgår i prosjektgruppas 

prosjektbeskrivelse. Herunder tillatelse til å stille ut skolehistoriske effekter som er i kommunens eie. 
2. Det opprettes et driftsstyre for gammelskolen på Gjerøy med representanter fra kommunen og 

lokalbefolkningen. Det inngås brukeravtale og driftsavtale med kommunen. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

8/2022 Helgeland Smolt - overtagelse intensjonsavtaler angående Klubban næringsområde i 
Værangfjorden 

Rådmannens innstilling: 
Helgeland Smolt AS gis rett til å tiltre inngått avtale med Rødøy kommune om å overta grunneieravtalene som Rødøy 
kommune har inngått med Finn Heiberg Strømsvik, Mary-Ann Strømdal og Willy Olav Eivik i forbindelse med planlagt 
utbygging ved Klubban i Værangfjorden.  
Rødøy kommune krever refusjon for vederlag til ulempeerstatning, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. 
  
Fellesforslag: 
Som rådmannens innstilling med følgende endring i andre avsnitt: 
Rødøy kommune kan kreve refusjon for vederlag til ulempeerstatning, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. Om 
det foreligger investeringsbeslutning innen utgangen av 2024 vil Rødøy kommune frafalle krav om slik refusjon på kr. 
320.000. Dette for å legge til rette for snarlig realisering av nytt settefiskanlegg i kommunen med de positive 
ringvirkninger dette får med tanke på nye arbeidsplasser og mulige synergieffekter. 
 
Vedtak: 
Helgeland Smolt AS gis rett til å tiltre inngått avtale med Rødøy kommune om å overta grunneieravtalene som Rødøy 
kommune har inngått med Finn Heiberg Strømsvik, Mary-Ann Strømdal og Willy Olav Eivik i forbindelse med planlagt 
utbygging ved Klubban i Værangfjorden. 
Rødøy kommune kan kreve refusjon for vederlag til ulempeerstatning, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. Om 
det foreligger investeringsbeslutning innen utgangen av 2024 vil Rødøy kommune frafalle krav om slik refusjon på kr. 
320.000. Dette for å legge til rette for snarlig realisering av nytt settefiskanlegg i kommunen med de positive 
ringvirkninger dette får med tanke på nye arbeidsplasser og mulige synergieffekter. 
  
Enstemmig. 
  
  

9/2022 Bygdekino - etablering av tilbud 

Rådmannens innstilling 
1. Rødøy kommune søker Bygdekinoen om filmvisning i Jektvik grendehus en gang i måneden, under forutsetning 

at Værangfjord idrettslag, eller andre frivillige, stiller med filmkomité og kiosksalg til visningen. Spillested og 
komité kan endres innen konsesjonsperioden dersom det er hensiktsmessig i forhold til drift.  

2. Det bevilges 20 000 per år fra disposisjonsfond til etablering av bygdekino i Rødøy kommune for en periode på 
5 år. 

3. Bygdekinoen gis konsesjon for visning av film og videogram i Rødøy kommune for en periode på inntil 5 år. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  
  



10/2022 Skolerute for skoleåret 2022/23 

Rådmannens innstilling: 
Rødøy formannskap vedtar skoleruta for skoleåret 2022/2023 slik den foreligger i vedlegget til saken.  
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

11/2022 Høring - Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret stiller seg bak Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022- 2025 
2. Rødøy kommune ber om at en særlig legger vekt på god samhandling om prehospitale tjenester i 

grenseområdene mellom Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. 
3. Kommunestyret har ingen øvrige merknader til saken. 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

12/2022 Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

13/2022 Kommuneoverlegefunksjon: evaluering av samarbeid med Bodø kommune 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen gis myndighet til å inngå en løpende avtale med Bodø kommune i samme omfang og til samme 

kostnad som i dag. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

14/2022 Brødrene Aakre AS - søknad om etableringsstøtte fra kommunalt næringsfond 

Rådmannens innstilling: 
Jens-Andreas Lind Aakre og Nils-Kristian Lind Aakre innvilges kr 35.000 i etableringstilskudd fra gründerfondet til 
etablering av Brødrene Aakre AS. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  
  
  
  
  



15/2022 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 

Fellesforslag: 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer sendes ut på høring til kommunale utvalg og  hjelpeorgan - 
høringsfrist 4. april 2022. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

16/2022 Mandat - Omstilling Rødøy 2025 

Fellesforslag: 
1. Vedlagte mandat for prosjekt «Omstilling Rødøy 2025» godkjennes. 
2. Prosjektets totalramme er kr 1 000 000. I henhold til mandatets tidsavgrensning reguleres budsjettet i 2022, 

fra kr 400 000 til kr 800 000. 
3. Formannskapet delegeres ansvar til å etablere nødvendige arbeidsgrupper i prosjektet. 

 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
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