
Saltdal kommune Møteprotokoll

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

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Finn-Obert Bentsen Leder AP
Anne Britt Sletteng Medlem FRP
Trond Andreassen Medlem AP
Arnfinn Johansen Medlem AP
Lindis Pettersen Medlem AP
Omar Aardal Medlem KRF
Berit Vik Meisler Medlem AP
Else Marie Ness Medlem SV
Ronny Sortland Medlem FRP
Wenche Skarheim Medlem AP
Truls Paulsen Medlem AP
Ingunn Mikaelsen Medlem AP
Lill Anita Fridtjofsen Medlem AP
Steinar Maarnes Medlem H
Ole Bøhlerengen Medlem H
Håvard Jansen Medlem H
Therese Madsen Medlem H
Børge Engholm Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Rune Berg MEDL SP
Jan Arild Ellingsen MEDL FRP
Siv Mossleth NESTL SP
Monica Sundsfjord MEDL SV
Marianne K. Johansen MEDL H
Bjørnar Brændmo MEDL H
Einar Bødker MEDL AP
Turid Bredesen MEDL H
Pål Viggo Mortensen Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Kurt Johansen Monica Sundsfjord SV
Ingvar Ramsvik Siv Mossleth SP
Leif B. Spørck Jan Arild Ellingsen FRP
Marianne Beck Bjørnar Brændmo H



Elisabeth Alstad Marianne K. Johansen H
Almar Bye Turid Bredesen H
Solveig Strøm Einar Bødker AP
Hans Anders Drage Pål Viggo Mortensen H

Merknader
Det ble enstemmig vedtatt at Wenche Skarheim fungerer som sete varaordfører i møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Mary-Ann Meisler Kst. rådmann
Christin Kristensen formannskapssekretær

Underskrift:

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket 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 31-33 + 
eget 

vedlegg

2012/1116

PS 17/13 Interpellasjon fra FRP v/Ronny Sortland 2013/12

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



Saker til behandling

PS 9/13 Referater/forespørsler kommunestyret 25.04.13

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:
Anita Paulsen orienterte om Rognan Mottak
Thor Helge Ramsvik orienterte om prosjektet «Saman om ein betre kommune»
Bård Karlsen orienterte om status for Saltdal boligstiftelse.
Etter spørsmål fra Anne Britt Sletteng ble det gitt en kort informasjon fra rådmannen om status 
for regnskapet 2012.

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.

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

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. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:



Enstemmig vedtak:

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. 

PS 11/13 Rydding av Rognanfjæra og bygging av turvei.

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.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:
Omar Aardal fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
Prinsippene om universell utforming legges til grunn ved planlegging og opparbeiding av tursti 
med tilhørende fasiliteter.

Formannskapets innstilling og  Omar Aardals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

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.

3. Prinsippene om universell utforming legges til grunn ved planlegging og opparbeiding 
av tursti med tilhørende fasiliteter.

PS 12/13 Søknad om skjenkebevilling - Strøket Pub A/S

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.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:
Omar Aardal foreslo følgende tillegg:
I gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Saltdal kommune punkt 11 står følgende:
«De som gis serverings- og skjenkebevilling bør ha lokalene fysisk tilgjengelig  også  for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede».



Toalettene i Strøket Pub A/S sine lokaler anses som utilgjengelig for de fleste 
bevegelseshemmede.  Eier og driver anmodes om å finne en bedre løsning på dette.

Levekårsutvalgets innstilling og Omar Aardals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

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.

I gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Saltdal kommune punkt 11 står følgende:
«De som gis serverings- og skjenkebevilling bør ha lokalene fysisk tilgjengelig  også  for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede».
Toalettene i Strøket Pub A/S sine lokaler anses som utilgjengelig for de fleste 
bevegelseshemmede.  Eier og driver anmodes om å finne en bedre løsning på dette.

PS 13/13 Søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S

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.  

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:
Ugur Yeksun har den 22.04.13 bestått kunnskapsprøven for alkohollovningen.

Omar Aardal foreslo følgende:
Søknad om skjenkebevilling fra Fratelli Saltdal A/S avslås.

Hvis levekårsutvalgets innstilling blir vedtatt foreslo Omar Aardal følgende tillegg:
I gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Saltdal kommune punkt 11 står følgende:
«De som gis serverings- og skjenkebevilling bør ha lokalene fysisk tilgjengelig  også  for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede».
Tilgjengeligheten ved lokalene til Fratelli Saltdal A/S anses som vanskelig for de fleste 
bevegelseshemmede.  Eier og driver anmodes om å finne en bedre løsning på dette.

Det ble først votert over  levekårsutvalgets innstilling  kontra Omar Aardals forslag om avslag.

Omar Aardals forslag ble vedtatt med 19 mot 7 stemmer.

Vedtak:

Søknad om skjenkebevilling fra Fratelli Saltdal A/S avslås.



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

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.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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

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

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.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:

Enstemmig 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 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.

PS 16/13 Ansettelse Rådmann

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.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:
Ronny Sortland tok forslaget fra formannskapet:
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 tilleggsforslag falt med 22 mot 4 stemmer.

Enstemmig 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.



PS 17/13 Interpellasjon fra FRP v/Ronny Sortland

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.04.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Ordføreren besvarte spørsmålene.
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