
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 25.04.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
Sakspapirene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret. Saksliste med vedlegg er 
utlagt på biblioteket.  Sakslista er også utlagt på kommunens hjemmeside.  Det blir 
direktesending i Radio Salten.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 9/13 Referater/forespørsler kommunestyret 25.04.13 1-18 2013/12

PS 10/13 Søknad om garanti vedr. bygging av borettsleiligheter - 
Indre Salten Boligbyggelag

2013/351

PS 11/13 Rydding av Rognanfjæra og bygging av turvei. 19-21 2011/590

PS 12/13 Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S 22-26 2013/301

PS 13/13 Søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S 27-30 2012/375

PS 14/13 Søknad om fritak for resten av valgperioden - Turid 
Bredesen

2012/80

PS 15/13 Valg av nytt varamedlem til Levekårsutvalget og 
overtakstnemnda for eiendomsskatt

2011/1311

PS 16/13 Ansettelse Rådmann 31-34 2012/1116

Det vil bli gitt følgende orienteringer ved møtets begynnelse:
- Kl. 1000-1030 Orientering fra Rognan Mottakssenter v/Anita Paulsen
- Kl. 1030-1100 Orientering om prosjektet «Saman om ein betre kommune».

Rognan, 16.04.13

Finn-Obert Bentsen
ordfører



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 9/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Referater/forespørsler kommunestyret 25.04.13

Foreliggende dokumenter:
- Saltdal boligstiftelsens årsregnskap samt styrets og revisors beretning.
- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 08.04.13
- Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreveren
- Ungdomsrådets årsmelding 2012 – ettersendes
- Eldrerådets årsmelding 2012 - ettersendes

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/351

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 29/13 16.04.2013
Kommunestyre 10/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om garanti vedr. bygging av borettsleiligheter - Indre Salten 
Boligbyggelag

Foreliggende dokumenter:

Sakens bakgrunn
I tråd med det store behovet for nye boliger i Saltdal har ordføreren vært i kontakt med Indre 
Salten Boligbyggelag (ISBBL) for å se på muligheten for et boligbyggeprosjekt i deres regi. 

ISBBL planlegger å bygge borettslagsleiligheter i Saltdal.  Saken har tidligere vært drøftet i 
formannskapet og det er gitt positiv tilbakemelding på deres planer. 

I denne forbindelse har ISBBL søkt om garanti på inntil kr. 50.000 i reelle utgifter til 
prosjektering, regulering og annonsering.  Garantien trer i kraft dersom prosjektet ikke lar seg 
realisere pga manglende salg/interesse.

Prosjektet som er planlagt omfatter 8 leiligheter og vil ha et tomtebehov på ca. 2000/2500 m2 
avhengig av den utnyttelsesgraden som blir innvilget. Leilighetene skal være av en størrelse og 
kostnad som kan være egnet for nyetablerere. 

ISBBL har tidligere bygd 2 tilsvarende prosjekter på Fauske og 1 er under realisering i Sørfold.

Vurdering
I hht. kommunelovens §51 1. ledd og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier §5 
kan omsøkte garanti innvilges uten statlig godkjenning. Garantier for mer enn kr. 500.000 må 
godkjennes av staten.



I og med at det ikke er tatt med formell delegasjon, verken i delegasjonsreglementet eller 
finansreglementet, skal saken avgjøres i kommunestyret.

Saltdal kommune har et stort behov for slike boliger, og dette prosjektet kan avhjelpe behovet.
Det anbefales derfor at det stilles garanti som omsøkt.
Ved delvis realisering kan det stilles et vilkår om at garantibeløpet reduseres med kr. 6.250 for 
hver solgte leilighet

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune garanterer for dekning av reelle utgifter på inntil kr. 50.000. Utgiftene 
omfatter prosjektering, regulering og annonsering.  Garantien trer i kraft dersom prosjektet ikke 
lar seg realisere som følge av manglende salg/interesse. 

Ved delvis realisering reduseres garantibeløpet med kr. 6.250 for hver solgte leilighet.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo å stryke siste setning i innstillingen.

Rådmannens innstilling med Bjørnar Brændmos forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune garanterer for dekning av reelle utgifter på inntil kr. 50.000. Utgiftene 
omfatter prosjektering, regulering og annonsering.  Garantien trer i kraft dersom prosjektet ikke 
lar seg realisere som følge av manglende salg/interesse. 



Saltdal kommune Arkiv: C56

Arkivsaksnr: 2011/590

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 28/13 16.04.2013
Kommunestyre 11/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Rydding av Rognanfjæra og bygging av turvei.

Foreliggende dokumenter
• Notat. Nordland båtbyggermuseum. Status. Kortsiktige tiltak – finansiering og 

gjennomføring.

Sakens bakgrunn
Etter en felles befaring, er det fra formannskapets side signalisert et ønske om å rydde 
Rognanfjæra og gjøre den mer tilgjengelig. Dette er også en grunnleggende forutsetning for 
etablering av Nordland båtbyggermuseum. Spørsmålet er derfor bearbeidet i forbindelse med 
prosjektutviklingen.

I vedlegget gis en status for prosjektarbeidet og behovet for økonomiske midler til finansiering 
av kortsiktige tiltak. Det oppsummeres som følger:

”Utviklingen av prosjekt Nordland båtbyggermuseum går som forutsatt. Det er søkt om eksterne  
finansieringsbidrag på ca 1,7 mill kr til gjennomføring av kortsiktige tiltak. Svar ventes i løpet  
av april - mai.  Dersom det er rom for kommunale investeringer / egenandel på ca kr 650 000, 
så kan fjæra ryddes, turvei opparbeides og Liengnaustet istandsettes. Alle eksterne tilskudd vil  
da bidra til realisering av flere av de kortsiktige oppgavene knyttet til tilrettelegging for et  
framtidig båtbyggermuseum. 

Ryddig i fjæra og turveien har et kostnadsoverslag på 460 000, ekskl. mva. 

Vurderinger 
Utviklingen i Rognanfjæra har stor oppmerksomhet. Det er nylig gitt klarsignal for videre 
planlegging av Slipen Scene. Kommunen har engasjert prosjektledelse og det er søkt om 
tilskudd. 

I løpet av en måneds tid bør det være klart i hvor stor grad det kan oppnås ekstern 
finansieringsbidrag til tiltakene i fjæra, inklusive Slipen Scene. Budsjettet i kommunen er 



anstrengt. Det er vanskelig på dette tidspunktet å avsette 650 000 kroner før man har en bedre 
oversikt over den økonomiske utviklingen i kommunen.

Formelt vil Saltdal kommune ta stilling til realisering av et båtbyggermuseum når planene 
foreligger til høsten. Det brukes imidlertid store ressurser på utviklingsarbeidet som også støttes 
økonomisk av andre. For Liengnaustet er man i en situasjon at et tilsagn på kr 132 000 vil falle 
bort dersom utbedringen ikke igangsettes i 2013. Her kan et bidrag fra Fiskeri- og 
kystdepartementet redusere kommunens egenandel. 

Rydding av fjæra og bygging av en turvei bør gjennomføres uansett, uavhengig av 
museumsprosjektet. Kommunale midler til disse tiltakene kan i neste omgang gi egenkapital for 
deloppgaver i museumsprosjektet. Derfor er det viktig å komme i gang.

Rådmannen foreslår at det gis klarsignal for bruk av kr 200 000 til rydding i fjæra med intensjon 
om at øvrige tiltak kan igangsettes mot sommeren. Det tas en nærmere vurdering senere når 
utfallet av flere søknader er klart. Her kan eventuelt formannskapet gis en bevilgningsfullmakt 
når det foreligger svar på søknadene og vi har bedre oversikt over utviklingen i 
kommuneøkonomien.

Rådmannens innstilling

1. Det bevilges kr 200 000 til rydding av Rognanfjæra, jfr. økonomiplanvedtak i sak 79/12. 
2. Finansiering av resterende kostnader inntil kr. 450.000 behandles på nytt når det foreligger 

svar på prosjektsøknadene og i fht status i kommuneøkonomien.  Dette vurderes i 
sammenheng med tertialrapport og/eller økonomiplan 2014-2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Det bevilges kr 200 000 til rydding av Rognanfjæra, jfr. økonomiplanvedtak i sak 

79/12. 
2. Finansiering av resterende kostnader inntil kr. 450.000 behandles på nytt når det 

foreligger svar på prosjektsøknadene og i fht status i kommuneøkonomien.  Dette 
vurderes i sammenheng med tertialrapport og/eller økonomiplan 2014-2017.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/301

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 16/13 15.04.2013
Kommunestyre 12/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S

Foreliggende dokumenter:
- Søknad  fra Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal dat. 03.04.13

Sakens bakgrunn:
Strøket Pub A/S v/Elin Edvardsen har overtatt driften av Strøket Pub fra 01.03.13 og søker om 
skjenkebevilling for Strøket Pub, Rognan for øl, vin og brennevin. Skjenketidene ønskes i h.h.t. 
skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer. Det søkes også om skjenking utendørs på 
et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av Strøkets lokaler.

Bevillingshaver er Strøket Pub A/S v/Elin  Edvardsen med Jørn Erik Edvardsen  som 
skjenkestyrer og  Thomas Joakim Hagen som stedfortreder.
 
Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.

Søknaden er oversendt Enhet helse og familie, avd. rus/psykiatri og Lensmannen i Saltdal til 
uttalelse. 

Til søknaden er det også vedlagt firmaattest.

Vurdering:
Dersom søknaden innvilges, skal bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. § 
1-4b.
Til bevillingen skal det knyttes en styrer, og som hovedregel en stedfortreder, jfr. § 1-7c. Styrer 
og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 
eierstilling. Styrer har det daglige ansvaret for at skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven 
og bevillingsvedtaket.



Lensmannen i Saltdal og Beiarn har ingen innvendinger mot at skjenkebevillingen gis.

Tilgjengelighet: Det kan fortsatt være vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg ned til 
toalettene i kjelleren.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Strøket Pub A/S v/Elin 
Edvardsen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Strøket Pub A/S på 
Rognan. Skjenking kan også foregå som uteservering på et inngjerdet område i umiddelbar 
nærhet av Strøkets lokaler.

Styrer: Jørn Erik Edvardsen  
Stedfortreder: Thomas Joakim Hagen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden frem til 30.06.16.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Strøket Pub A/S v/Elin 
Edvardsen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Strøket Pub A/S på 
Rognan. Skjenking kan også foregå som uteservering på et inngjerdet område i umiddelbar 
nærhet av Strøkets lokaler.

Styrer: Jørn Erik Edvardsen  
Stedfortreder: Thomas Joakim Hagen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden frem til 30.06.16.



Saltdal kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/375

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 17/13 15.04.2013
Kommunestyre 13/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S
Foreliggende dokumenter:

- Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin dat. 03.02.13
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn (legges frem i møtet)

Sakens bakgrunn
Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun har overtatt restaurantdriften til tidligere Fratelli Rognan i 
lokalene til tidligere Femmer’n.
I denne forbindelse har de søkt om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.  De har også søkt 
om skjenking på utearealet på utbygd altan ved hovedinngangen.

Ugur Yeksun skal være skjenkestyrer og Deger Göksü skal være stedfortreder. 
Det er framlagt påkrevd dokumentasjon om kunnskapsprøve om alkoholloven for stedfortreder, 
firmaattest m.v.   Styrer skal avlegge prøven i løpet av uke 15.
 
Serveringsbevillingen ble innvilget i levekårsutvalget 11. mars.  Restauranten har vært i drift i 
overgangsperioden på tidligere eiers bevillinger.

Vurdering
Som det fremgår av uttalelsen fra lensmannen, har han merknader til eier/styrer, mens han har 
ingen merknader til stedfortreder.  Søker har for øvrig framlagt nødvendig dokumentasjon vedr. 
søknaden. 

Det vil bli gitt utfyllende muntlig informasjon i møtet.

I hht. alkoholloven, kan kommunen innvilge søknad for en kortere tid enn fram til 30.06.16.

Tilgjengelighet: Det vises til avsnitt i sak om serveringsbevillingen der tilgjengelighet til andre 
etasjen var omtalt.   Dette er noe leier må evt. ta opp med huseier for å få til.



Ut fra en helhetsvurdering av mottatte opplysninger, ønsker rådmann likevel å anbefale at 
søknad om skjenkebevilling innvilges men for en kortere periode enn vanlig.  Det foreslås derfor 
at bevillingen gis for perioden 25.04.13 – 30.06.14.    Søker må da søke på nytt i god tid før 
bevillingen utløper.

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Fratelli Saltdal A/S 
v/Ugur Yeksun bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til tidligere Femmer’n, 
Håndverkeren 7/9 på Rognan.  

Styrer: Ugur Yeksun  
Stedfortreder: Deger Göksü

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for perioden fra25.04.13 til 30.06.14.  

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 15.04.2013 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Innstilling:
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Fratelli Saltdal A/S 
v/Ugur Yeksun bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til tidligere Femmer’n, 
Håndverkeren 7/9 på Rognan.  

Styrer: Ugur Yeksun  
Stedfortreder: Deger Göksü

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for perioden fra25.04.13 til 30.06.14.  



Saltdal kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/80

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 30/13 16.04.2013
Kommunestyre 14/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om fritak for resten av valgperioden - Turid Bredesen

Foreliggende dokumenter:
- Søknad om fritak fra Turid Bredesen dat. 11.01.13

Sakens bakgrunn
Turid Bredesen har søkt om fritak fra politiske verv på grunn av sykdom.

I kommunelovens §15 2. ledd står det som følger:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. 

Turid Bredesen har i dag følgende verv:  
- Medlem av kommunestyret
- Varamedlem av levekårsutvalget
- Varamedlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt

Evt. valg av nye personer i hennes sted foretas i egen sak.

Vurdering
I hht. utfyllende kommentarer i ovennevnte lovhjemmel, fyller hun betingelser for å få fritak og 
det anbefales derfor at fritak innvilges.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.



Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Turid Bredesen innvilges fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.



Saltdal kommune Arkiv: 014

Arkivsaksnr: 2011/1311

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 31/13 16.04.2013
Kommunestyre 15/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Valg vedr. kommunestyret, Levekårsutvalget og overtakstnemnda 
for eiendomsskatt

Sakens bakgrunn
Saken fremmes hvis Turid Bredesen har fått fritak fra sine politiske verv for resten av 
valgperioden. Hun representerer Høyre.

Fritaket vil utløse behov for valg til følgende verv:
Medlem av kommunestyret
Varamedlem av levekårsutvalget
Varamedlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt

Kommunestyret:
I hht. kommunelovens §16 2. ledd skal 1. varamedlem fra Høyre rykke opp som nytt medlem. 
De øvrige varamedlemmene for Høyre rykker opp en plass. 

I tråd med ovennevnte lovhjemmel rykker Elisabeth Alstad opp som fast medlem for Høyre.

I hht kommunelovens §16 3. ledd skal det velges nytt varamedlem fra samme gruppa.

Levekårsutvalget: 
Turid Bredesen var 2. varamedlem for gruppa H, FRP, KRF. Det skal velges nytt 2. varamedlem 
i hennes sted.

Overtakstnemnda for eiendomsskatt: 
Turid Bredesen var personlig varamedlem for Høyres representant i overtakstnemnda.   Det skal 
derfor velges nytt varamedlem fra Høyre.

Vurdering
Hvis Turid Bredesen har fått fritak, foreslås følgende tekst til vedtak:



Da Turid Bredesen har fått fritak fra sine politiske verv, foretas følgende tilpasninger/valg:
Kommunestyret:   
Elisabeth Alstad rykker opp som nytt medlem for Høyre for resten av valgperioden.  Øvrige  
varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:
Som nytt 2. varamedlem fra gruppa H, FRP, KRF velges ____________  for resten av 
valgperioden.

Overtakstnemnda for eiendomsskatt:
Som nytt personlig varamedlem for Høyres representant velges _________ for resten av  
valgperioden.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Da Turid Bredesen har fått fritak fra sine politiske verv, foretas følgende tilpasninger/valg:

Kommunestyret:   
Elisabeth Alstad rykker opp som nytt medlem for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015. 
Øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:
Som nytt 2. varamedlem fra gruppa H, FRP, KRF velges Børge Engholm  for resten av 
valgperioden 2011-2015.

Som nytt 4. varamedlem fra gruppa H, FRP, KRF velges Marianne Beck for resten av 
valgperioden 2011-2015

Overtakstnemnda for eiendomsskatt:
Som nytt personlig varamedlem for Høyres representant velges Marianne K. Johansen  for 
resten av valgperioden 2011-2015.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2012/1116

Saksbehandler:  Lars Skjelstad

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 32/13 16.04.2013
Kommunestyre 16/13 25.04.2013

Sign. Eksp. til:

Ansettelse Rådmann

Foreliggende dokumenter:
• Stillingsannonse (søknadsfrist 15.11.12)
• Stillingsannonse (søknadsfrist 10.01.13)
• Utvidet søkerliste

Sakens bakgrunn
Etter at tidligere rådmann Anna Welle sa opp sin stilling i fjor høst, ble de praktiske sidene ved 
rekrutteringsprosessen drøftet i Formannskapet den 9. oktober 2012. Det er ikke protokollert noe 
vedtak fra denne drøftingen, men konklusjonen fra drøftingen ble:

1. Saltdal kommune gjennomfører rekrutteringsprosessen uten bistand fra eksterne 
konsulenter.

2. Stillingen utlyses eksternt så raskt som mulig
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører Finn Obert Bentsen, varaordfører 

Siv Mossleth, formannskapsmedlem Bjørnar Brændmo, rådmann Anna Welle og 
personalsjef Lars Skjelstad. Arbeidsgruppen får i oppdrag å lede rekrutteringsprosessen. 
Det ble videre besluttet at kommunen selv skulle ta seg av stillingsannonsering og 
oppsett av søkerliste.   Det skulle imidlertid engasjeres ekstern bistand til 
søkervurderingen, herunder gjennomføring av intervju og referansesjekk.

Tidligere rådmann Anna Welle ønsket ikke å delta i prossessen.

Stillingen ble første gang utlyst i oktober 2012 med søknadsfrist 15. november 2012.

Ved søknadsfristens utløp var det i alt innkommet 4 søknader. Arbeidsgruppen ønsket et større 
tilfang av søkere og besluttet ny utlysning. Det ble videre besluttet å engasjere ekstern 
konsulentbistand, dels for å gjennomføre aktivt søk etter kandidater, og dels for å vurdere 
kandidatenes kvalifikasjoner i forhold til stillingen.



Ordfører innhentet tilbud fra 6 konsulentfirmaer. Etter en samlet vurdering ble Trollfjord 
consulting v/ Arve Nordli valgt, heretter benevnt TC.

Arbeidsutvalget har i samarbeid med TC utarbeidet ny kravspesifikasjon til stillingen og 
utformet ny stillingsannonse. Det ble da besluttet at arbeidsutvalget skulle suppleres med en 
representant for de ansatte. Stillingen er utlyst i lokalaviser og riksdekkende aviser/tidsskrifter 
og på internett. I tillegg har stillingsannonsen ligget på kommunens hjemmeside. Ny 
søknadsfrist ble satt til 10. januar 2013. 

Gjennom samarbeidet med TC ble konsulenten gitt større myndighet til å forestå kontakten 
mellom Saltdal kommune og mulige kandidater/søkere til stillingen. Det har vært omfattende 
kontakt mellom kommunen v/TC og mulige kandidater til stillingen, og det er ikke tvil om at 
samarbeidet med konsulenten har brakt fram flere kandidater enn kommunen ville oppnådd bare 
gjennom en ordinær utlysning. Etter 2. gangs utlysning er det TC som har mottatt søknader på 
vegne av Saltdal kommune.  Kommunens administrasjon har i liten grad deltatt i arbeidet etter at 
TC ble trukket inn i prosessen. Administrasjonen har ikke vært representert i noen av 
intervjuene i den tiden TC har deltatt. Arbeidsutvalget, supplert med Hovedtillitsvalgt har deltatt 
på intervju med fire kandidater til stillingen.  

Ved søknadsfristens utløp den 10. januar står det oppført i alt 8 søkere på søkerlisten, hvorav en 
søker er oppført som anonym. TC tilrår kommunen å ansette Jonny Schanche Eivik i stillingen. 
Det føres ikke opp reserver dersom Eivik ikke tar stillingen.  Kommunens arbeidsutvalg slutter 
seg til denne innstillingen.

Før saken skal opp til behandling i Formannskapet den 27. januar trekker imidlertid Eivik 
søknaden på stillingen. Ettersom det ikke er ført opp reserver i innstillingen fra TC og 
arbeidsutvalget, igangsettes et arbeid med å vurdere de øvrige søkerne på søkerlisten samtidig 
som det søkes aktivt etter nye kandidater. TC rolle i arbeidet er i prinsippet avsluttet ved 
innstillingen av Eivik, og firmaet deltar derfor ikke i videreføring av prosessen.

Dette arbeidet framskaffer 2 nye kandidater til stillingen. Disse er Kjell Sæterhaug og Elisabeth 
Larsen. Sæterhaug har vært inne i prosessen tidligere, men valgte å trekke sitt «kandidatur» før 
søknadsfristen 10. januar gikk ut.  Arbeidsutvalget supplert med personalsjef gjennomfører så 
intervju av Elisabeth Larsen.  Arbeidsutvalget gav fullmakt til personalsjef og ordfører til å 
gjennomføre intervju av Magnar Juvodden. Det er i tillegg ført samtaler med oppgitte referanser 
for disse søkerne.

Den utvidede søkerlisten er oversendt til arbeidstakerorganisasjonene til uttalelse.

Ovennevnte tre søkere anses av utvalget som godt kvalifiserte kandidater til stillingen. De har 
alle relevant utdanning og erfaringsbakgrunn som passer godt til de krav og utfordringer som 
arbeidet som rådmann vil stille dem overfor.  Arbeidsutvalget innstiller disse kandidatene i 
følgende prioriterte rekkefølge:

1. Kjell Sæterhaug
2. Elisabeth Larsen
3. Magnar Juvodden

Ordførers  innstilling
Ordføreren slutter seg til arbeidsutvalgets innstilling og foreslår overfor Formannskapet å gjøre 
følgende vedtak:



I ledig stilling som rådmann i Saltdal kommune ansettes:

Kjell Sæterhaug, Fauske

Dersom Sæterhaug ikke tar stillingen innstilles følgende reserver:

1. Elisabeth Larsen, Fauske
2. Magnar Juvodden Fjellhamar

Det nedsatte arbeidsutvalget gis fullmakt til å avtale lønn og øvrige ansettelsesvilkår med den 
som ansettes.»

Saksprotokoll i Formannskap - 16.04.2013 

Behandling:
Ronny Sortland foreslo følgende tillegg:
Formannskapet kjenner til at kontrollutvalget er inn og ser på saken rundt rådmannsstillingen.
Formannskap/kommunestyret forventer å bli holdt orientert om den videre behandling av saken.

Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ronny Sortlands forslag falt med 6 mot 1 stemmer.

Enstemmig innstilling:
I ledig stilling som rådmann i Saltdal kommune ansettes:

Kjell Sæterhaug, Fauske

Dersom Sæterhaug ikke tar stillingen innstilles følgende reserver:

1. Elisabeth Larsen, Fauske
2. Magnar Juvodden Fjellhamar

Det nedsatte arbeidsutvalget gis fullmakt til å avtale lønn og øvrige ansettelsesvilkår med den 
som ansettes.
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