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21/2022 Orienteringer 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Orienteringer ved ordfører:  
 NFKK, Nettverk fjord og kystkommuner, årssamling og årsmøte i Oslo, 31.mars- 1.april  
 KS Fylkesmøte for Nordland og Troms og Finnmark i Tromsø, 5.-6. april  
 Møte mellom Salten Regionråd og fylkesrådet, 8. april i Bodø 
 Skriftlig orientering prioriterte investeringsprosjekter  
 Søknad om tilskudd til kompetanseheving fra Rødøy Produkter - formannskapet ber om sak til 

kommunestyret   
 Skipsekspedisjon på Tonnes har sagt opp fra 1. juli 2022. Bedt om møte med NFK  
 Felles formannskapsmøte mellom Rødøy, Gildeskål og Meløy planlagt 17. juni  
 Utfordringer innen samferdsel – mange henvendelser fra kommunens innbyggere. Formannskapet ber om 

møte med fylkeskommunen.  
  
Orienteringer ved rådmann: 

 Hastesak næring – behandles i ekstraordinært formannskapsmøte før kommunestyret 
 Bredbåndsprosjekter:  

o NFK konkurranse kunngjort med frist 2. mai 
o Felles prosjekt Rødøy-Lurøy på Storselsøy og Nesøy pågår 

 NAV - behov for politiske avklaringer om videre organisasjonsform 
 Bosetting av flyktninger – forberedelser for bosetting er i rute 
 Konkurranse om "prosessledelse for omstilling Rødøy 2025" lyses ut 
 Har inngått avtale ny trainee over to år – konsulent samfunnsutvikling og næring 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. Enstemmig. 
  
  

22/2022 NFK - regional transportplan 2022-2033 med handlingsprogram. Høringsuttalelse 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Rødøy kommune har følgende uttalelse til Regional transportplan 2022-2033 med handlingsprogram (RTP): ... 
  
Fellesforslag: 
Rødøy kommune har følgende uttalelse til Regional Transportplan 2022-2033 med handlingsprogram 
(RTP): 

Kommunestyret gav innspill til RTP i K-sak 029/2021: 

Prioritering av konkrete tiltak og prosjekter i Rødøy kommune foreligger med følgende begrunnelser: 

1. Kryssing av Holandsfjorden FV17 (Storvika-Reppen) 
Situasjonen i dag med ferge Forøy-Ågskardet gir utfordringer for næringstransport nord/sør og 
vanskeliggjør arbeidspendling. 
Fv17 er eneste omkjøringsvei mellom nord og sør når E6 over Saltfjellet er stengt.  
Ferge over Holandsfjorden er som kjent en flaskehals på Fv17, spesielt sommerstid når 
turisttrafikken øker betraktelig. 
Fv17 er stengt nordover mot fylkeshovedstad Bodø, og sørover mot Sandnessjøen og Mo i Rana 
halve døgnet pga. ferge. Dette gir et lite fleksibelt reisetilbud, et mangelfullt 
kollektivtransporttilbud og skaper utfordringer for næringstrafikken. 



 En veiforbindelse mellom Rødøy og Meløy (over Holandsfjorden) vil garantert bidra til bolyst og 
bosetting. Det vil kunne påvirke og forstørre arbeidsmarkedet og bedre pendlermulighetene. 
Regionforstørring og styrking av BAS-områdene i Rødøy, Meløy og Gildeskål vil også muliggjøres. 
Veiforbindelse vil styrke mulighetene for næringsutvikling og næringssamarbeid. Det vil gi lavere 
transportkostnader, og redusere transporttid for varer inn og ut av regionen.  
Redusert reisetid og bedre kollektivtrafikk vil også være positive effekter av en veiforbindelse. 
Videre økt fleksibilitet i reisemuligheter. 
Kryssing av Holandsfjorden vil være et fergeavløsningsprosjekt. 

  
2. Kryssing av sundet mellom Rangsund-Gjerøy 

Situasjonsbeskrivelse; Gjerøy, Rangsund og Selsøyvik er 3 øyer som ligger tett ved siden av 
hverandre i Rødøybassenget. Selsøyvik og Rangsund ble bundet sammen med en veifylling midt på 
1990-tallet. Den tredje øya Gjerøy ligger nært Rangsund og vil enkelt kunne bindes sammen med 
en veifylling/flytebro. Dermed vil en kunne binde sammen 3 øykretser. I dag er det fergekai og 
hurtigbåtkai på Selsøyvik og Gjerøy. Bindes øyene sammen vil det bli innsparinger her i forhold til 
samferdsel. 

 Veiforbindelse mellom Rangsund og Gjerøy er spesielt interessant i dag fordi Gigante Salmon 
Rødøy tar ut store mengder stein ifm bygging av landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy, 
som kan brukes i dette prosjektet. Forventet effekt av å binde de tre øykretsene sammen er å 
skape en større robust og livskraftig krets. Det vil gi muligheter for nyetableringer og utvikling i 
næringslivet, og enklere arbeidspendling mellom øyene. Økt bolyst og blilyst. Lettere tilgang til 
idrett- og svømmehall. Styrking av felleskap og foreningsliv. Bedre mulighet og tilgjengelighet for 
hjemmebaserte omsorgstjenester. 
Innenfor skole og barnehage vil skyss bli mer væruavhengig, og det vil være besparelser innen 
skoleskyssutgifter. Innen reiselivsnæringen vil en kunne tilrettelegge og utnytte mulighetene for 
samarbeid mellom de ulike reiselivsbedriftene i de tre kretsene. 
Seilingsmønsteret for ferge kan forbedres og effektiviseres med tanke på nytt fergeleie på Tonnes. 
Det vil ligge besparelser i prosjektet for Nordland fylkeskommunen i forhold til at en kun vil trenge 
ett fergekai og ett kai for hurtigbåt- og godsbåtanløp. 
En veiforbindelse mellom Rangsund og Gjerøy vil gi besparelser innen kollektivtransport og 
offentlige tjenester. 

  
3. Nytt tidsmessig fergemateriell på fergestrekningen Jektvik –Kilboghamn 

Dagens fergemateriell er gammelt og uhensiktsmessig for strekningen Jektvik-Kilboghamn. Mange 
kanselleringer i sambandet pga. manøvreringssystemet. I dag tar fergeturen 1t og 5 min –  en ny og 
raskere ferge vil kunne kutte ned på reisetiden. Fergestrekningen er i dag ikke tilfredsstillende for 
næringstransport – pga. tidsbruk og kanselleringer vinterstid. Fv17 er eneste omkjøringsvei når 
Saltfjellet er stengt vinterstid. Fergestrekningen er en kjent flaskehals på Fv17. Dette gjelder 
spesielt sommerstid når turisttrafikken øker betraktelig. 
Fv17 er stengt nordover mot fylkeshovedstad Bodø, og sørover mot Sandnessjøen og Mo i Rana 
halve døgnet pga. ferge. Dette gir et lite fleksibelt reisetilbud, et mangelfullt 
kollektivtransporttilbud og skaper utfordringer for næringstrafikken. 

 Sambandet er planlagt for elektrifisering i løpet av første seksårsperiode. 
Nytt tidsmessig fergemateriell vil kunne redusere lang reisetid.  Nytt fergemateriell vil føre til færre 
kanselleringer pga. vær/manøvreringssystem. Det vil også gjøre Fv17 til en sikrere og mer effektiv 
omkjøringsvei for Saltfjellet, som vil gi en tryggere og raskere næringsvei. Elektrifisering av 
sambandet vil gjøre at vi kan nå nasjonale miljømål.  

  
4. Nytt tidsmessig fergemateriell på fergestrekningen Forøy – Ågskardet 

Dagens fergemateriell er gammelt og uhensiktsmessig i ruten. Pr i dag står det ofte igjen biler og 
næringstrafikk på de mest trafikkerte rutetidene. Fv17 er eneste omkjøringsvei når Saltfjellet er 
stengt vinterstid. Fergestrekningen er en kjent flaskehals på Fv17. Dette gjelder spesielt 
sommerstid når turisttrafikken øker betraktelig. 



Fv17 er stengt nordover mot fylkeshovedstad Bodø, og sørover mot Sandnessjøen og Mo i Rana 
halve døgnet pga. ferge. Dette gir et lite fleksibelt reisetilbud, et mangelfullt 
kollektivtransporttilbud og skaper utfordringer for næringstrafikken. 

 Nytt tidsmessig fergemateriell vil gi sikrere ruteproduksjon men fartøystørrelse må tilpasses 
økende trafikk. Ny ferge vil gjøre Fv17 til en sikrere og mer effektiv omkjøringsvei for Saltfjellet, 
som igjen betyr tryggere og raskere næringsvei. Dette vil sammen med utbedret rutetilbud gi bedre 
muligheter til jobbpendling til og fra Meløy og Gildeskål.  
Kort fergestrekning gjør sambandet ideelt for elektrifisering. 

  
5. Asfaltering av Segelforveien Fv 437 

Fylkesvei 437 er en grusvei hvor veistandarden er veldig dårlig. Veien trenger oppgradering til 
asfaltdekke for å bedre fremkommeligheten. 

 Asfaltering av Fv437 vil redusere etterslepet av vedlikehold, og dermed gi innsparinger på 
vedlikehold over tid. Bedre veistandard er et virkemiddel som gir bolyst og blilyst.  

  
6. Bedre internkommunikasjon i kommunen – mulighet for pendling ut/inn 

Ruteplanene for lokal hurtigbåt, ferge og skoleskyss må ses i sammenheng for å skape bedre 
pendlermuligheter innad i kommunen. Fartøy som skal gå i Rødøybassenget må være egnet for 
ruta med tanke på havstykkene som skal forseres.  

 Det planlegges større næringsetableringer innen blant annet oppdrett både på øyer og fastland. For 
å kunne utnytte arbeidskraft-potensiale i egen kommune trenger en ruter tilpasset 
arbeidsmarkedet. Bedre internkommunikasjon vil også kunne gi mulighet for pendling mellom 
omsorgssentrene, og gi flere tilgang til hjemmebaserte omsorgstjenester. 

 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

23/2022 Kommunal kompensasjonsordning under covid-19 rammeverket - søknader i sjette 
tildelingsrunde 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Kommunal kompensasjonsordning, sjette tildelingsrunde, fordeles slik: 
  

Søker Kompensasjon kr 

Milian Grønning 23.500 

Øyra slip & mek verksted AS 80.665 

Phoenix cafe Jucelia Alves Lorentzen 70.500 

Terje Abelsen 91.415 

Lyngvågen kafé AS 16.920 

Totalt 283.000 

  

Midlene tildeles i tråd med den nasjonale notifiserte ordningen, og vilkårene for kommunal kompensasjonsordning, 
samt reglene om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske 
virkemiddel. 

 



Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

24/2022 Skolemuseum på Gjerøy- oppstartsbidrag til etablering 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet godkjenner prosjektgruppas forslag til finansieringsplan vedrørende etablering av skolemuseum på 
Gjerøy. Oppstartsbidrag på kroner 50 000 utbetales fra disposisjonsfondet. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

25/2022 Planprosess - Oppvekstplan for Rødøy kommune 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling:  
Planprosess for oppvekstplan tas til orientering, og planarbeidet starter. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

26/2022 Planprosess - Helse og omsorgsplan for Rødøy kommune 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling 
1. Planprosess for helse og omsorgsplan tas til orientering, og planarbeidet starter. 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

27/2022 Rødøyprosjektet II - Rapport for perioden kv.4 2021 - kv.1 2022 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Rødøyprosjektet II – rapport fra 4.kv. 2021 – 1.kv.2022 tas til orientering. 
  
Forslag fra Arne Tore Bang (SP): 

1. Som innstillingen 
2. Det er beklagelig at det etter snart fem års drift av prosjektet fortsatt refereres til utfordringer og bekymringer 

knyttet til:  
o Stabilt internett/fungerende teknologi 
o Støtte til elever med spesielle behov 
o Vikar i faglærers fravær 
o Manglende assistent i klasserommet 
o Informasjon til berørte interessenter i prosjektet 



Formannskapet kan ikke se at konkrete tiltak/løsninger på disse punktene er presentert slik at punktene kan 
ekskluderes fra listen over utfordringer/bekymringer. Klare planer og strukturer for dette burde så langt i prosjektet 
vært på plass. 
  
Forslag fra Inger Monsen (Ap/KrF): 

1. Som innstillingen 
2. Formannskapet ber om at tiltak og mulige løsninger på utfordringene/bekymringene fra referansegruppens 

møte 15.11.21 svares ut til kommunestyremøtet 28.04.22, om mulig. 
  
Ved votering ble først rådmannens innstilling og forslaget fra Arne Tore Bang (SP) satt opp mot hverandre. Rådmannens 
innstilling fikk en stemme (Inger Monsen (AP/KrF)) og falt. Forslaget fra Arne Tore Bang (SP) fikk fire stemmer (Bjørn 
Pedersen (AP/KrF), Arne Tore Bang (SP), Lars Petter Abelsen (AP/KrF) og Anniken Jensen Heen (RFL)).  
Deretter ble det votert over forslagene fra Arne Tore Bang (SP) og Inger Monsen (AP/KrF). 
 
Vedtak:  

1. Rødøyprosjektet II – rapport fra 4.kv. 2021 – 1.kv.2022 tas til orientering. 
2. Det er beklagelig at det etter snart fem års drift av prosjektet fortsatt refereres til utfordringer og 

bekymringer knyttet til:  
o Stabilt internett/fungerende teknologi 
o Støtte til elever med spesielle behov 
o Vikar i faglærers fravær 
o Manglende assistent i klasserommet 
o Informasjon til berørte interessenter i prosjektet 

Formannskapet kan ikke se at konkrete tiltak/løsninger på disse punktene er presentert slik at punktene kan 
ekskluderes fra listen over utfordringer/bekymringer. Klare planer og strukturer for dette burde så langt i prosjektet 
vært på plass. 
  
Mot to stemmer av Inger Monsen (AP/KrF) og Anniken Jensen Heen (RFL). 
  
  

28/2022 Rødøyprosjektet II - videreføring 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Skolene i Rødøy kommune tilbyr tilvalgsfagene på ungdomstrinnet som nettundervisning etter samme modell 

som i Rødøyprosjektet II. 
2. Det etableres nettverk for lærerne som deltar i prosjektet etter samme modell som de øvrige nettverkene vi 

har i kommunen. 
  
Forslag fra Arne Tore Bang (SP): 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
  
  

29/2022 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Rødøy kommune vedtas som i vedlagte utkast av 11. februar 
2022.  
  
Forslag fra AP/KRF: 



Første ledd: Som innstillingen. 
Andre ledd: Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne møtebok for hele valgperioden, jfr. punkt 7.3 i 
reglementet. 
 
Vedtak: 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer i Rødøy kommune vedtas som i vedlagte utkast av 11. februar 
2022.  
Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne møtebok for hele valgperioden, jfr. punkt 7.3 i reglementet. 
  
Enstemmig. 
  
  

30/2022 Evaluering av oppveksttilbud - Gjerøy skole - skoleåret 2021 /2022 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Evaluering av opplæringstilbudet ved Gjerøy skole inneværende skoleår tas til orientering. 
2. Utifra at det ser ut til å bli bare en elev ved Gjerøy skole fra august 2022 legges driften ved skolen ned. 
3. Elever fra Gjerøy overføres til Rødøy skole. 
4. Det igangsettes vedtak om endring av skolekretsgrenser. 
5. Det igangsettes umiddelbart prosesser ovenfor ansatte ved Gjerøy skole med tanke på å tilby andre stillinger i 

kommunen, evt. avslutte arbeidsforhold. 
  
Fellesforslag: 
Som rådmannens innstilling punkt 1, 3 og 5. 
Nytt punkt 2: Utifra at det ser ut til å bli bare en elev ved Gjerøy skole fra august 2022 legges driften ved skolen ned 
skoleåret 2022/2023. I påvente av det pågående tilflytningsprosjektet på Gjerøy så vil vurdering om ny drift tas første 
kvartal 2023. 
Punkt 4 tas ut. 
 
Vedtak: 

1. Evaluering av opplæringstilbudet ved Gjerøy skole inneværende skoleår tas til orientering. 
2. Utifra at det ser ut til å bli bare en elev ved Gjerøy skole fra august 2022 legges driften ved skolen ned 

skoleåret 2022/2023. I påvente av det pågående tilflytningsprosjektet på Gjerøy så vil vurdering om ny drift 
tas første kvartal 2023.  

3. Elever fra Gjerøy overføres til Rødøy skole. 
4. Det igangsettes umiddelbart prosesser ovenfor ansatte ved Gjerøy skole med tanke på å tilby andre 

stillinger i kommunen, evt. avslutte arbeidsforhold. 
  
Enstemmig. 
  
  

31/2022 Vågeng Maskin ANS: Forespørsel om kjøp av tomt til næringsformål, på kommunens 
eiendom gnr. 64 bnr. 30 på Vågenge. 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling 
1. Rødøy kommune viser til forespørsel fra Vågeng Maskin ANS v/Tore Våtvik datert 20.03.22 om kjøp av 

tilleggstomt til næringsformål på kommunens eiendom gnr. 64 bnr. 30. 
2. Vågeng Maskin ANS v/Tore Våtvik får kjøpe tomt med størrelse ca. 2,5 daa, med utforming som inntegnet på 

kartutsnitt vedlagt søknaden. 
3. Kjøpesum settes til kr. 62.500,-, som tilsvarer kr. 25,-/m², og gjelder råtomt, slik den ligger i dag. 
4. Gebyrer og omkostninger ved etablering av tomt, samt ved skjøte, må som sedvanlig betales av kjøper. 



 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

32/2022 Rødøy Kysthandel AS: Søknad om salgsbevilling 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Rødøy Kysthandel AS org.nr. 928776336 v/ daglig leder Bjørn-Erik Johansen gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 i tilknytning til Nærbutikken, Rødøyveien 7, 8193 Rødøy.  
2. Bevillingen gjelder til 30.09.2024. 
3. Som styrer godkjennes Bjørn-Erik Johansen, f. 270674. 
4. Som stedfortreder godkjennes Linn Christine Pedersen, f. 190491. 
5. Bevillingen gis i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt kommunale forskrifter for åpnings- 

og salgstider. 
6. Bevillingsgebyr fastsettes til minimumsgebyr, for tiden kr. 1760,- pr år. Dersom det ved årsskiftet foreligger 

avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta 
etterberegning og etteroppgjør. 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

33/2022 Rødøy Kysthandel AS: Søknad om serveringsbevilling 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Rødøy Kysthandel AS org.nr. 928776336, gis serveringsbevilling etter serveringslovens § 3 for servering ved 

kafé i Nærbutikken Rødøy Kysthandel, Rødøyveien 7, 8193 Rødøy. 
2. Bjørn-Erik Johansen, f.270674, godkjennes som bevillingsstyrer. 
3. Bevillingen gis etter reglene i serveringslovens kap. 2, §§ 3-11, og forskrift av 09.04.2019 om åpningstider for 

serveringssteder og salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune. 
4. Bevillingshaveren skal oppfylle krav etter serveringslovens § 12 til enhver tid. 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

34/2022 Rødøy Kysthandel AS: Søknad om alminnelig skjenkebevilling 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Rødøy Kysthandel AS org.nr. 928776336 gis skjenkebevilling i tilknytning til kafé i Nærbutikken Rødøy 

Kysthandel, Rødøyveien 7, 8193 Rødøy. Det gis bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikk innendørs og 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 utendørs på tilhørende terrasse, areal som skissert i søknaden. 

2. Bevillingen er gyldig til 30. september 2024. 
3. Bjørn-Erik Johansen, f. 270674, godkjennes som bevillingsstyrer med Linn Christine Pedersen, f. 190491, som 

stedfortreder. 
4. Bevillingen gis i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt Forskrift av 09.04.2019 om 

åpningstider for serveringssteder og salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune. 



5. Bevillingsgebyr fastsettes til minimumsgebyr, for tiden kr 5500,- per år. Dersom det ved årsskiftet foreligger 
avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan kommunen foreta 
etterberegning og etteroppgjør. 

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

35/2022 Flomålet AS: Søknad om serveringsbevilling 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling 
1. Flomålet AS, org.nr. 922601836 gis serveringsbevilling etter serveringslovens § 3 for servering ved stedet 

«Flomålet», Nesøyveien 137, 8198 Nordnesøy. 
2. Stine Didriksen, f. 060785, godkjennes som bevillingsstyrer. 
3. Bevillingen gis etter reglene i serveringslovens kap. 2, §§ 3-11, og forskrift av 09.04.2019 om åpningstider for 

serveringssteder og salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune. 
4. Bevillingshaveren skal oppfylle krav etter serveringslovens § 12 til enhver tid. 

  
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

36/2022 Flomålet AS: Søknad om alminnelig skjenkebevilling 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
1. Flomålet AS org.nr. 922601836, gis kommunal skjenkebevilling for «Flomålet», Nesøyveien 137, 8198 

Nordnesøy, i areal som skissert i søknaden. Det tillates skjenking av all alkoholholdig drikk innendørs og 
alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 utendørs på tilhørende terrasse.  

2. Bevillingen er gyldig til 30. september 2024.  
3. Som bevillingsstyrer godkjennes Kenneth Didriksen, f. 060579, med Stine Didriksen, f. 080785 som 

stedfortreder. 
4. Bevillingen gis i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter, samt Forskrift om åpningstider for 

serveringssteder og salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune. 
5. Bevillingsgebyr fastsettes til minimumsgebyr, for tiden kr 5500,- per år. Dersom det ved årsskiftet foreligger 

avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan kommunen foreta 
etterberegning og etteroppgjør.  

 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

37/2022 Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i domstolstruktur. Høringsuttalelse 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling 
Rødøy har ingen interesse av at reformen reverseres. Det vil tvert imot være til stor ulempe.  
Vi ber om at domstolsreformen opprettholdes, slik den ble vedtatt i 2020. Dette gjør at vi kan: 



 få felles forliksråd med kommunene Gildeskål og Meløy, som tilhører samme lensmannsdistrikt som Rødøy. Et 
felles forliksråd er viktig for å begrense habilitetsproblematikk i Rødøy og de andre kommunene.  

 samkjøre lensmannsdistrikt og rettskrets, så fengslingsmøter, rettssaker og avhør kan gjennomføres i samme 
krets. Det vil gjøre gjennomføringen av disse enklere for politi og påtalemyndighet ved at reisetid blir sterkt 
redusert.  

 få samlokalisert tingrett og jordskifterett. 
 sikre sterke og attraktive fagmiljøer i rettskretser hvor disse er relativt små, selv etter gjennomføring av 

domstolsreformen.  
Dersom reformen likevel reverseres og Salten og Lofoten tingrett opphører, ber vi om at Rødøy kommune får høre til 
Salten tingrett, ikke Helgeland som før reformen.  
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

38/2022 Destinasjon Salten - videre deltakelse fra 2023 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Rødøy kommune viderefører samarbeidet om Destinasjon Salten med øvrige kommuner i Salten-regionen. Vi vil delta i 
anbudskonkurransen som skal lyses ut i løpet av 2022, om destinasjonsavtaler for Salten og Rødøy, gjeldende fra 2023. 
  
Forslag fra Bjørn Pedersen (AP/KrF): 
Rødøy kommune har hatt et godt samarbeid med Destinasjon Salten, men som en liten kommune velger vi å videreføre 
samarbeid med et destinasjonsselskap, Visit Helgeland. 
Rødøy kommune viderefører ikke samarbeidet om Destinasjon Salten. Jfr. k.sak 085/2021, punkt 6.5. 
 
Vedtak: 
Som forslaget. Mot to stemmer av Arne Tore Bang (SP) og Anniken Jensen Heen (RFL). 
  
  

39/2022 Revidering av samarbeidsavtalen for RKK Salten 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Rådmannens innstilling: 
Rødøy kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap. 
 
Vedtak: 
Som innstillingen. Enstemmig. 
  
  

40/2022 Brev til Nordland Fylkeskommune ang samferdselsutfordringer i Rødøy 

Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:  

Forslag fra Inger Monsen (AP/KrF): 
Samferdselsutfordringer i Rødøy kommune 
Formannskapet i Rødøy vil minne Nordland fylkeskommune på de utfordringer vi opplever med samferdselen i 
kommunen. Dette er utfordringer som går ut over turisttrafikk, næringstrafikk og ikke minst innbyggerne i kommunen 
vår. Disse utfordringene går helt klart ut over bolyst i kommunen. 
Rødøy kommune er karakterisert som den mest kompliserte kommunene i landet. Dette på grunn av vår fantastiske, 
men krevende geografi. Det er klart at det er utfordrende å tilrettelegge for kommunikasjon og samferdsel i en 
kommune med 14 små og mellomstore kretser. Det er vi godt kjent med og har forståelse for, men like fullt er 



samferdselen livsnerven i samfunnet vårt og må fungere skal vi utvikles som kommune. De aller fleste som snakker om 
bo- og blilyst trekker frem samferdselsutfordringer som en av de viktigste knutene å løse for at unge skal bosette seg i 
kommunen og flere skal flytte til kommunen. 
Utfordringene vi opplever i Rødøy i dag beskrives kort i punktene under:  
 
Ferge i Rødøybassenget:  

 Vinterruta må beholdes som helårsrute. Dette vil blant annet løse utfordringer knyttet til bruk av 
helsetjenester internt i kommunen. 

 Lørdagsrute med retur på kveld må inn i helårsruten. Da kan også lørdag benyttes til reise eller handletur. 
Returmulighet på kveld, som hverdager. 

 Behov for ekstraturer til Rødøya på fredager og søndager i sommersesongen. Da vil man unngås at mange biler 
blir stående igjen.  

 Utbedring av forholdene ved fergekaia på Rødøya. Mange kanselleringer ved lavvann. 
  
FV17: 
 
Sambandet Jektvik- Kilboghamn: 

 Kafeteriadrift i sommersesong (har vært i alle år!). Fylkesvei 17 er en viktig turistvei og næringsvei. 
Automatdrift kan ikke erstatte matsalg. 

 Helårs kafeteriadrift: Se på mulighet for å slippe til private aktører  
 Kafeteriadrift må med i anbud. 

 
Sambandet Forøy – Ågskardet: 

 Få tilbake siste fergetur alle dager – dette vil gi utvidede reisemuligheter, og mulighet til å delta på 
kulturarrangementer i Meløy/Bodø. 

 Helårs pendlerbevis til pendlerne – mange gjenstående biler spesielt på pendlerturene på ettermiddag etter 
nytt fergeanbud trådte i kraft 

 Kapasitet ferge – vinterrute? Til stadighet gjenstående biler og næringstrafikk på de mest trafikkerte 
rutetidene.  

  
Skal Fylkesvei 17 løftets som turistvei og næringsvei, og eneste omkjøringsmulighet når Saltfjellet er stengt, må disse to 
fergestrekningene prioriteres og oppgraderes! 
  
Lokal hurtigbåt Rødøyruta: 

 Hensiktsmessig fartøy må på plass i Rødøyruta snarest mulig. De siste årenes utallige kanselleringer og 
forbehold om mulige kanselleringer har gjort at både reising og sending/mottak av gods er blitt helt 
uforutsigbart.  

 Nytt fartøy som behersker «Mykenfjorden» må være på plass til ny anbudsperiode trer i kraft.  
 
Formannskapet ber om at Nordland fylkeskommune, avdeling for transport og infrastruktur, tar henvendelsen fra 
formannskapet i Rødøy på største alvor. Dette er små hindringer i veien for å kunne gjøre samlet reisetilbud innad i 
kommunen og ikke minst ut og inn av kommunen veldig mye bedre. 
Formannskapet ønsker dialog med Fylkeskommunen rundt utfordringene som er beskrevet over, og ber om et snarlig 
møte for å se på samferdselsløsninger for Rødøy kommune. 
  
 
Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 
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