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Saker til behandling

PS 18/13 Referater/forespørsler kommunestyret 19.06.13

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatet tas til orientering.

PS 19/13 Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass. Høringsuttalelse fra 
Saltdal kommune.

Rådmannens innstilling
1. For Rognan og Saltdalssamfunnet er det knyttet store samfunnsinteresser til en videre 

utvikling av dagens flyplassområde. Derfor er det naturlig at kommunen nå setter i gang en 
planprosess for å avklare hvordan området skal brukes og utvikles i årene framover.  

2. Med bakgrunn i dette tilrår Saltdal kommune overfor Luftfartstilsynet at det gis konsesjon 
for videre drift av Rognan Flyplass kun for et avgrenset tidsrom. Konsesjonen må knyttes 
opp mot avtalen mellom kommunen og Saltdal flyklubb på en slik måte at når avtalen sies 
opp, opphører konsesjonen i likhet med avtalen etter ett år fra oppsigelsestidspunkt. 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. For Rognan og Saltdalssamfunnet er det knyttet store samfunnsinteresser til en videre 

utvikling av dagens flyplassområde. Derfor er det naturlig at kommunen nå setter i gang 
en planprosess for å avklare hvordan området skal brukes og utvikles i årene framover.  

2. Med bakgrunn i dette tilrår Saltdal kommune overfor Luftfartstilsynet at det gis 
konsesjon for videre drift av Rognan Flyplass kun for et avgrenset tidsrom. Konsesjonen 
må knyttes opp mot avtalen mellom kommunen og Saltdal flyklubb på en slik måte at 
når avtalen sies opp, opphører konsesjonen i likhet med avtalen etter ett år fra 
oppsigelsestidspunkt. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:
Trond Andreassen foreslo å stryke «kun for et avgrenset tidsrom» i pkt. 2 – 1. setning.

Formannskapets innstilling med Trond Andreassens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.



Enstemmig vedtak:

1. For Rognan og Saltdalssamfunnet er det knyttet store samfunnsinteresser til en 
videre utvikling av dagens flyplassområde. Derfor er det naturlig at kommunen nå 
setter i gang en planprosess for å avklare hvordan området skal brukes og utvikles i 
årene framover.  

2. Med bakgrunn i dette tilrår Saltdal kommune overfor Luftfartstilsynet at det gis 
konsesjon for videre drift av Rognan Flyplass. Konsesjonen må knyttes opp mot 
avtalen mellom kommunen og Saltdal flyklubb på en slik måte at når avtalen sies 
opp, opphører konsesjonen i likhet med avtalen etter ett år fra oppsigelsestidspunkt. 

PS 20/13 Samarbeiodsavtale med de private barnehagene

Rådmannens innstilling
1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.

PS 21/13 Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune

Rådmannens innstilling:
-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres 
gjeldende fra 01.08.2013.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres 
gjeldende fra 01.08.2013.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres 
gjeldende fra 01.08.2013.

PS 22/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport  for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Tilstandsrapport  for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Tilstandsrapport  for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

PS 23/13 Søknad om videreutlånsmidler 2013

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune vedtar et låneopptak for 2013 på kr 3 000 000,00 i Startlån med 2,089 % 
flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.  

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune vedtar et låneopptak for 2013 på kr 3 000 000,00 i Startlån med 2,089 % 
flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.  



Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune vedtar et låneopptak for 2013 på kr 3 000 000,00 i Startlån med 2,089 % 
flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.  

PS 24/13 Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.

Rådmannens innstilling:
Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i 
kraft når boligkonsulent er tilsatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i 
kraft når boligkonsulent er tilsatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i 
kraft når boligkonsulent er tilsatt.

PS 25/13 Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten

Rådmannens innstilling
Nav Saltdal får tilsette en programrådgiver i 100 % stilling med utgiftsdekning på ansvar 3502 
Flyktningetjeneste.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende endringer:  

- 100% prosjektstilling over 2 år
- Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode
- Det bør vurderes intern rekruttering

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.



Enstemmig innstilling:
NAV Saltdal får ansatt en programrådgiver i 100% prosjektstilling over 2 år med utgiftsdekning 
på ansvar 3502 Flyktningetjeneste.

Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode

Det bør vurderes intern rekruttering

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

NAV Saltdal får ansatt en programrådgiver i 100% prosjektstilling over 2 år med 
utgiftsdekning på ansvar 3502 Flyktningetjeneste.

Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode

Det bør vurderes intern rekruttering

PS 26/13 Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og 
Saltdal kommune - omforent

Rådmannens innstilling
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune 
godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune 
godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune 
godkjennes.

PS 27/13 Prosess vedr. styrking av enhet for kultur

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i prosessen som er gjennomført for å styrke kulturarbeidet i Saltdal, fastslås 
følgende:



- Inntil annet er bestemt, består enhet for kultur som egen enhet med den bemanning som 
er fastsatt pr. i dag.

- Saltdal kommune anser de foreslåtte samarbeids-/samhandlingstiltak som reelle bidrag til 
styrking av kulturarbeidet i Saltdal samt styrking av de øvrige samarbeidende tjenester. 
Det forutsettes at de samarbeids-/samhandlingstiltak som er foreslått av arbeidsgruppene 
blir gjennomført innenfor gitte budsjettrammer.

- Behov for ytterligere midler til særskilte prosjekter søkes dekket ved søknad til eksterne 
instanser og/eller tas opp i økonomiplan.

- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:
Finn-Obert Bentsen foreslo å stryke første strekpunkt og foreslo nytt strekpunkt:

- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering 
vedr. samordning/organisering.  

Rådmannens innstilling med Finn-Obert Bentsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Med bakgrunn i prosessen som er gjennomført for å styrke kulturarbeidet i Saltdal, fastslås 
følgende:

- Saltdal kommune anser de foreslåtte samarbeids-/samhandlingstiltak som reelle bidrag til 
styrking av kulturarbeidet i Saltdal samt styrking av de øvrige samarbeidende tjenester. 
Det forutsettes at de samarbeids-/samhandlingstiltak som er foreslått av arbeidsgruppene 
blir gjennomført innenfor gitte budsjettrammer.

- Behov for ytterligere midler til særskilte prosjekter søkes dekket ved søknad til eksterne 
instanser og/eller tas opp i økonomiplan.

- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.
- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering 

vedr. samordning/organisering.  

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Med bakgrunn i prosessen som er gjennomført for å styrke kulturarbeidet i Saltdal, fastslås 
følgende:

- Saltdal kommune anser de foreslåtte samarbeids-/samhandlingstiltak som reelle bidrag 
til styrking av kulturarbeidet i Saltdal samt styrking av de øvrige samarbeidende 
tjenester. Det forutsettes at de samarbeids-/samhandlingstiltak som er foreslått av 
arbeidsgruppene blir gjennomført innenfor gitte budsjettrammer.

- Behov for ytterligere midler til særskilte prosjekter søkes dekket ved søknad til eksterne 
instanser og/eller tas opp i økonomiplan.

- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.
- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for 

vurdering vedr. samordning/organisering.  



PS 28/13 Årsregnskap og årsmelding for 2012

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik

i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond 
ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA

3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en gradvis driftsreduksjon som innebærer at 
premieavvik ikke disponeres i drift. 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ordføreren  foreslo å stryke ordet «gradvis» i pkt. 3.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik

i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond 
ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA

3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en driftsreduksjon som innebærer at 
premieavvik ikke disponeres i drift. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik

i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond 
ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA

3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en driftsreduksjon som innebærer at 
premieavvik ikke disponeres i drift. 

PS 29/13 Økonomirapport - 1. tertial 2013

Rådmannens innstilling:
1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:



Økt utgift / redusert 
inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Økt rammetilskudd                             599 000 
Justert skatteanslag                             543 000 
Økt eiendomssskatt                             230 000 
Reduserte konsesjonskraftinntekter                          1 489 000 
Utbytte Iris                          1 018 000 
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg                          5 957 000 
Disponert samhandlingsreformen Hefa                             100 000 
Fordeling av samhandlingsreformen                          6 057 000 
Økt tilskudd private barnehager 96 %                               86 000 
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist                             160 000 
Redusert avsetning til disposisjonsfond 631 000                            
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13                             200 000 
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm                             100 000 
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere                               75 000 
Skjønnsmidler, PALA                             300 000 
Inntekter skjønnsmidler 475 000                            
Sum drift                          9 010 000                          9 010 000 

Investering
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil                          1 550 000 
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus                             100 000 
Bruk av lånemidler                          1 650 000 
Sum investering                          1 650 000                          1 650 000 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende nyt punkter til innstillingen:
Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har 
vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser.  Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, 
innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid.  I tillegg bes 
enhetene om å etablere samarbeids-/samordningtiltak med andre enheter/tjenester som også har 
økonomisk effekt/gevinst.
Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om iverksatte tiltak i forbindelse med neste 
tertialrapport.
Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende 
år.
Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.
Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak.  Dette tas opp pånytt i neste tertialrapport.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Pkt. 1 - 1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:



Økt utgift / redusert 
inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Økt rammetilskudd                             599 000 
Justert skatteanslag                             543 000 
Økt eiendomssskatt                             230 000 
Reduserte konsesjonskraftinntekter                          1 489 000 
Utbytte Iris                          1 018 000 
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg                          5 957 000 
Disponert samhandlingsreformen Hefa                             100 000 
Fordeling av samhandlingsreformen                          6 057 000 
Økt tilskudd private barnehager 96 %                               86 000 
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist                             160 000 
Redusert avsetning til disposisjonsfond 631 000                            
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13                             200 000 
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm                             100 000 
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere                               75 000 
Skjønnsmidler, PALA                             300 000 
Inntekter skjønnsmidler 475 000                            
Sum drift                          9 010 000                          9 010 000 

Investering
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil                          1 550 000 
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus                             100 000 
Bruk av lånemidler                          1 650 000 
Sum investering                          1 650 000                          1 650 000 

Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har 
vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser.  Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, 
innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid.  I tillegg bes 
enhetene om å etablere samarbeids-/samordningstiltak med andre enheter/tjenester som også har 
økonomisk effekt/gevinst.

Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om iverksatte tiltak i forbindelse med neste 
tertialrapport.

Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende 
år.

Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.

Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak.  Dette tas opp på nytt  i neste tertialrapport.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Pkt. 1 - 1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:

Økt utgift / redusert 
inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Økt rammetilskudd                             599 000 
Justert skatteanslag                             543 000 
Økt eiendomssskatt                             230 000 
Reduserte konsesjonskraftinntekter                          1 489 000 
Utbytte Iris                          1 018 000 
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg                          5 957 000 
Disponert samhandlingsreformen Hefa                             100 000 
Fordeling av samhandlingsreformen                          6 057 000 
Økt tilskudd private barnehager 96 %                               86 000 
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist                             160 000 
Redusert avsetning til disposisjonsfond 631 000                            
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13                             200 000 
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm                             100 000 
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere                               75 000 
Skjønnsmidler, PALA                             300 000 
Inntekter skjønnsmidler 475 000                            
Sum drift                          9 010 000                          9 010 000 

Investering
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil                          1 550 000 
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus                             100 000 
Bruk av lånemidler                          1 650 000 
Sum investering                          1 650 000                          1 650 000 

Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har 
vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser.  Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, 
innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid.  I tillegg bes 
enhetene om å etablere samarbeids-/samordningstiltak med andre enheter/tjenester som også 
har økonomisk effekt/gevinst.

Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om iverksatte tiltak i forbindelse med neste 
tertialrapport.

Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret 
kommende år.

Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.

Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak.  Dette tas opp på nytt  i neste tertialrapport.



PS 30/13 Folkehelseplan 2013-2016

Rådmannens innstilling
Plan for folkehelse 2013-16 godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.05.2013 

Behandling:
Kim Mietinen foreslo at biblioteket tilføyes under mål 4 – Tilrettelegging for sosiale og aktive 
møteplasser.

Lindis Pettersen foreslo følgende endringer under Ansvarlig: 
Mål 6:  HEFA endres til Rus/psykiatri
Mål 8:  HEFA tas bort

Rådmannens innstilling med ovennevnte endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Plan for folkehelse 2013-16 godkjennes med følgende endringer:

- biblioteket tilføyes under mål 4 – Tilrettelegging for sosiale og aktive møteplasser.
- Endringer under ansvarlig:

o Mål 6:  HEFA endres til Rus/psykiatri
o Mål 8:  HEFA tas bort

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:
Trond Andreassen foreslo å utsette saken.  Redigere innholdet med begreper. Likeså hvor  mål 
og tiltak sammenstilles med ansvarlig.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

PS 31/13 Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020

Rådmannens innstilling
Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende 
forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres 
ansvarsområder

- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. 
Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til 
godkjenning høsten 2013.

- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for 
ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.

- Det innarbeides en pott  i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til 
kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning.  Potten 
fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av 



administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne 
ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.  

- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende 
forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres 
ansvarsområder

- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. 
Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til 
godkjenning høsten 2013.

- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for 
ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.

- Det innarbeides en pott  i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til 
kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning.  Potten 
fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av 
administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne 
ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.  

- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med 
følgende forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres 
ansvarsområder

- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. 
Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til 
godkjenning høsten 2013.

- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for 
ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.

- Det innarbeides en pott  i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til 
kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning. 
Potten fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av 
administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne 
ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.  

- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.



PS 32/13 Ny 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 Håndverkeren 7/9 på 
Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.

Styrer: Deger Göksü
Stedfortreder: Ruta Kidane

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 fram til 30.06.16.  

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013 

Behandling:

Enstemmig 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 Håndverkeren 7/9 på 
Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.

Styrer: Deger Göksü
Stedfortreder: Ruta Kidane

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 fram til 30.06.16.  



Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:
Omar Aardal fremmet følgende tilleggsforslag:
I gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Saltdal komune punkt 11 står følgende: «De som 
gis serverings- og skjenkebevilling bør ha lokalene fysisk tilgjengelig også for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede.»
Tilgjengeligheten til Fratelli Saltdal A/S sine serveringslokaler anses som sterktbegrenset for 
bevegelseshemmede.  Eier og driver anmodes om å finne en bedre løsning på dette.

Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Omar Aardals tilleggsforslag ble vedtatt med 23 mot 4 stemmer.

Vedtak:

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 Håndverkeren 7/9 
på Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.

Styrer: Deger Göksü
Stedfortreder: Ruta Kidane

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 fram til 30.06.16.  

I gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Saltdal komune punkt 11 står følgende: «De som 
gis serverings- og skjenkebevilling bør ha lokalene fysisk tilgjengelig også for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede.»
Tilgjengeligheten til Fratelli Saltdal A/S sine serveringslokaler anses som sterktbegrenset for 
bevegelseshemmede.  Eier og driver anmodes om å finne en bedre løsning på dette.

PS 33/13 Valg av varamedlem til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Rådmannens innstilling
Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 
velges   _________

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ole Bøhlerengen foreslo Siv Mossleth.



Enstemmig innstilling:
Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 
velges  Siv Mossleth.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-
2015 velges  Siv Mossleth.
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