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Saker til behandling

PS 48/13 Referater/orienteringer - kommunestyret 11.12.13 1-17 2013/12

PS 49/13 Lovlighetskontroll - vedtak i ksak 46/13 - 
Båtbyggermuseum

18-19 2011/590

PS 50/13 Deltakelse i mulighetsstudie med tittel -  Salten - 
nordområdenes hovedstad - En mulighetsstudie med 
hovedfokus på næringsmessige utfordringer

20-23 2013/1071

PS 51/13 Folkehelseplan 2013-2016 24-30 2012/936

PS 52/13 Forvaltningsrevisjon Overordnet HMS-system Eget hefte 2012/34

PS 53/13 Søknad om skjenkebevilling - Brygghuse AS 31-35 2013/1160

PS 54/13 OU-prosessen - Fase 1 - Godkjenning. Eget hefte 2013/1068

PS 55/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017 36-40 + 
Egne 
hefter 
(tidligere 
utsendt)

2013/478

PS 56/13 Forslag til ny forskrift om bevilling for salg av 
tobakksvarer

Eget hefte 2013/218

PS 57/13 Høring om endringer i alkoholregelverket. 41-47 2009/1238

PS 58/13 Søknad om fritak som medlem av kontrollutvalget for 
resten av perioden

2012/80

PS 59/13 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for resten av 
perioden

2011/1313

De nummererte vedleggene er delt i to hefter – Side 1-23 og side 24-47.

Kommunestyret er invitert til kulturskolens utstilling i MITA bygget ca. kl. 1130 , jfr. vedlagte 
plakat.  Besøket tas i sammenheng med utvidet lunsjpause.

Rognan, 04.12.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saker til behandling

PS 48/13 Referater/orienteringer - kommunestyret 11.12.13

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:
Ronny Sortland stilte spørsmål vedr. saken om rus/psykiatri i kontrollutvalgets protokoll.

Det ble vist en film vedr. søknad om Saltdal kommune som besteoppvekst  kommune.

Kommunestyret besøkte kunstskolens kunstutstilling.

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.
Rådmann besvarte spørsmålet fra Ronny Sortland
Kommunestyret var enstemmig enig om å delta i konkurransen om «Nordland sprekeste 
kommunestyre».

PS 49/13 Lovlighetskontroll - vedtak i ksak 46/13 - Båtbyggermuseum

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:
Truls Paulsen foreslo:
Saltdal kommunestyre opprettholder avstemningsmåten som ble brukt under behandling av sak 
46/13 – Båtbyggermuseum. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.

Jim Hansen foreslo:
Saltdal kommunestyre tar saken opp til ny behandling med en ny avstemning med oppdelt 
votering over FRP’s forslag, Truls Paulsens endringsforslag og formannskapets innstilling med 
evt. vedtatte endringer.

Truls Paulsens forslag ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Jim Hansens 
forslag).

Vedtak:

Saltdal kommunestyre opprettholder avstemningsmåten som ble brukt under behandling av 
sak 46/13 – Båtbyggermuseum. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.



PS 50/13 Deltakelse i mulighetsstudie med tittel -  Salten - nordområdenes hovedstad - En 
mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter det foreslåtte prosjektet og deltar i mulighetsstudien.
Kommunens andel – inntil kr. 20.000 – dekkes over næringsfond B.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo fremmet følgende forslag:

Saltdal kommune kan ikke på de fremlagte premisser være med på den utviklingsstudie som 
BRUS skisserer.
Saltdal kommune er positiv til å være med på å se på fremtidig kommunestruktur og 
organisering i Salten området, men dette må organiseres og gjennomføres i kommuneregi.

Ordføreren foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Det forutsettes at utredninger/mulighetsstudier får fram både fordeler og ulemper  ved ulike 
kommunemodeller i regionen.

Saltdal kommune forbeholder seg samtidig retten til å delta i eventuelle utredninger om 
kommunestrukturer forankret i Indre Salten.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som 
ble avgitt for Bjørnar Brændmos forslag).

Innstilling:
Saltdal kommune støtter det foreslåtte prosjektet og deltar i mulighetsstudien.
Kommunens andel – inntil kr. 20.000 – dekkes over næringsfond B.

Det forutsettes at utredninger/mulighetsstudier får fram både fordeler og ulemper  ved ulike 
kommunemodeller i regionen.

Saltdal kommune forbeholder seg samtidig retten til å delta i eventuelle utredninger om 
kommunestrukturer forankret i Indre Salten.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som 
ble avgitt for Bjørnar Brændmos forslag).

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo 1. setning i Bjørnar Brændmos forslag fra formannskapet:

Saltdal kommune kan ikke på de fremlagte premisser være med på den utviklingsstudie 
som BRUS skisserer.

Anne Britt Sletteng foreslo å utsette saken.



Utsettelses forslaget falt med 24 mot 3 stemmer.

Siv Mossleths forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune kan ikke på de fremlagte premisser være med på den utviklingsstudie som 
BRUS skisserer.

PS 51/13 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.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:
Solveig Strøm fratrådte som innhabil.



Wenche Skarheim foreslo at folkehelseplan godkjennes.

Wenche Skarheims forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Plan for folkehelse 2013-16 godkjennes.

PS 52/13 Forvaltningsrevisjon Overordnet HMS-system

Kontrollutvalgets innstilling
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet HMS-system er forelagt kommunestyret i 

Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende områder for oppfølging:

a. At det overordnede HMS-systemet med system for oppdatering kommer på plass.
b. Gjennomføring av medarbeidersamtaler
c. Ivaretakelse og oppfølging av avviksmeldinger

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølging av funnene i 
forvaltningsrevisjonen i løpet av 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet HMS-system er forelagt 
kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende områder for oppfølging:

a. At det overordnede HMS-systemet med system for oppdatering kommer på 
plass.

b. Gjennomføring av medarbeidersamtaler
c. Ivaretakelse og oppfølging av avviksmeldinger

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølging av funnene i 
forvaltningsrevisjonen i løpet av 2014.

PS 53/13 Søknad om skjenkebevilling - Brygghuse AS

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Brygghuse AS v/Kari 
Nystad-Rusaanes bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Jernbanegt. 4 på 
Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering innenfor inngjerdet område umiddelbart utenfor 
inngangen.

Styrer: Kari Nystad-Rusaanes



Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at det oppnevnes en stedfortreder som oppfyller 
kravene til kunnskapsprøve og vandel.

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking alle dager fra kl. 1000 – 0100

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking alle dager kl. 1300 – 0100

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.  

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Brygghuse AS v/Kari 
Nystad-Rusaanes bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Jernbanegt. 4 på 
Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering innenfor inngjerdet område umiddelbart utenfor 
inngangen når avklaring om arealavgrensning foreligger.

Styrer: Kari Nystad-Rusaanes
Stedfortreder:

Søknad om fritak fra å ha stedfortreder avslås.  Navn på egnet stedfortreder med bestått 
kunnskapsprøve om alkoholloven sendes til kommunen innen 01.03.14.  

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking alle dager fra kl. 1000 – 0100

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking alle dager kl. 1300 – 0100

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.  

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Brygghuse AS v/Kari 
Nystad-Rusaanes bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Jernbanegt. 4 på 
Rognan.  
Det gis samtidig anledning til uteservering innenfor inngjerdet område umiddelbart utenfor 
inngangen når avklaring om arealavgrensning foreligger.



Styrer: Kari Nystad-Rusaanes
Stedfortreder:

Søknad om fritak fra å ha stedfortreder avslås.  Navn på egnet stedfortreder med bestått 
kunnskapsprøve om alkoholloven sendes til kommunen innen 01.03.14.  

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:
- Alminnelig skjenking alle dager fra kl. 1000 – 0100

For brennevin: 
- Alminnelig skjenking alle dager kl. 1300 – 0100

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.  

PS 54/13 OU-prosessen - Fase 1 - Godkjenning.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnete organisasjonsmodellen som er foreslått i 
OU-prosessens fase 1.  

Kommunestyret ser også positiv på at den kommende fase 2 er tenkt gjennomført med bred 
medvirkning av alle berørte parter, også brukermedvirkning.  Det er også positivt at det er lagt 
vekt på stor grad av informasjon. Svar på spørsmål om alternative plasseringer av ulike 
arbeidsområder forutsettes avklart i fase 2.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for formannskapet 
4. februar. 

Det forutsettes at fase 2 blir gjennomført i løpet av 1. halvår 2014 og at resultatet fra fase 2 
legges fram for kommunestyret til godkjenning høsten 2014. 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 06.12.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:
Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnede organisasjonsmodell som er foreslått i OU-
prosessens fase1, med inndeling i 3 sektorer med en kommunalleder som sektoransvarlig.

Den videre avklaring på sektoransvar/oppgavefordeling og ledelsesstruktur skjer i prosess fase 
2.

Det forutsettes at OU-prosessen resulterer i en mer effektiv og utviklende administrasjon og 
kommuneorganisasjon.  Det forventes en driftsorganisasjon som leverer et tilfredsstillende 
tjenestetibud med god kostnadskontroll.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for 
formannskapet   4. februar. 



Forslag til helhetlig organisasjonsmodell legges fram for kommunestyret til godkjenning tidlig 
høst 2014.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnede organisasjonsmodell som er foreslått i OU-
prosessens fase1, med inndeling i 3 sektorer med en kommunalleder som sektoransvarlig.

Den videre avklaring på sektoransvar/oppgavefordeling og ledelsesstruktur skjer i prosess fase 
2.

Det forutsettes at OU-prosessen resulterer i en mer effektiv og utviklende administrasjon og 
kommuneorganisasjon.  Det forventes en driftsorganisasjon som leverer et tilfredsstillende 
tjenestetibud med god kostnadskontroll.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for 
formannskapet   4. februar. 

Forslag til helhetlig organisasjonsmodell legges fram for kommunestyret til godkjenning tidlig 
høst 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnede organisasjonsmodell som er foreslått i 
OU-prosessens fase1, med inndeling i 3 sektorer med en kommunalleder som sektoransvarlig.

Den videre avklaring på sektoransvar/oppgavefordeling og ledelsesstruktur skjer i prosess fase 
2.

Det forutsettes at OU-prosessen resulterer i en mer effektiv og utviklende administrasjon og 
kommuneorganisasjon.  Det forventes en driftsorganisasjon som leverer et tilfredsstillende 
tjenestetibud med god kostnadskontroll.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for 
formannskapet   4. februar. 

Forslag til helhetlig organisasjonsmodell legges fram for kommunestyret til godkjenning tidlig 
høst 2014.

PS 55/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling



Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet og tas opp til realitetsbehandling i møte 26.11.13.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013 

Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og SP:

Budsjett 2014 Saltdal kommune
Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.
Forslag fra AP, SP og SV
 Minus-tiltak (reduksjoner):

 2014         2015     2016
• Grunnbemanning barnehagene       500 000   900 000 (1,5 st.)        1 200 000 (2 st.) 

(gjelder ikke ped. personell)

• Lærertetthet            500 000             1 500 000            1 500 000 

(modell 15-16-16 fra 2015)

• Bemanning HEFA (psykiatri)            500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Hjemmetjenesten         500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Eldreomsorg            500 000             1 200 000 (2 st.)

• Bemanning PUH            800 000             1 200 000 (2 st.)           1 800 000 (3 st.)

• Nav barnetrygd                                         500     000                   500     000                                           

            3 800 000             6 500 000          7 400 000
Pluss-tiltak:

• Sommerjobb ungdom  50 000

• PALA                     600 000

• Aktivitet demente/helseforeb.         320 000          600 000 

• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)  50 000

• Gatelys             100 000      200 000 

• Nerauran  80 000

• Vedlikehold vei/bygg             320 000

• Egenandel trafikksikring             200 000

• Egenandeler sp.midler             220 000



• Knaggen          1 000 000  1 600 000

• Levekårsutv.             110 000

• Styrking næring/ samf.utv.                     300     000                     1     300     000   (2 st.)                                   

             3 350 000  5 350 000            5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum       80 000 250 000

• Renter/ avdrag Rehab. Kirka       90 000 400 000

Netto besparing:            450 0 00              1 000 000           1 420 000

For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Forslag tekstdel fra AP, SP og SV
1 -5 som Rådmannens innstilling.
6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast eiendom i 
kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk sak i løpet av 2014 
med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde for eiendomsskatt fra 2015.
8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for  politisk 
behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole
b) Gjennomgang av åpningstider
c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 
skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i lokalsamfunnet.
d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
g) Organisasjonsutviklingsprosess
h) Antall kommunestyremedlemmer

8. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne tilby 
flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om etablering av ø-
hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 
9. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
10. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges fram 
for formannskapet innen 1.mars.

Forslag fra AP, SP og SV
Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:

• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 
i 2017.



Bjørnar Brændmo foreslo følgende på vegne av H:
1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 
enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. I forkant av neste økonomplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling.

a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
b. Gjennomgang av åpningstider
c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi

d. Evaluering av innkjøpssamarbeid
e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tungebrukere
f. Evaluering av seniorordning for ansatte
g. Ha en organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal 

kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling slik at Saltdal kommune 
kan ha fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i fokus.

h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer
i. Innføre 3-delt ferie avvikling
j. Gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler.

Forslag til endring av tallbudsjettet:
Økte utgifter
Etablering næringskontor kr. 1.000.000
Pala kr.    600.000
Gatelys, trafikksikring etc. kr.    100.000
Sommerjobb ungdom kr.      50.000
Vedlikehold bygg kr.    400.000
Levekår kr.    100.000
Nerauran rasteplass kr.      80.000
Betaling barn- og unge i idrettshallen               kr.      50.000  

Kr. 2.380.000

Økte inntekter/reduserte kostnader:
Eiendomsskatt taksering kr.     290.000
Vensmoen Eiendom, red. tilskudd kr.     300.000
Stillingskutt eldreomsorg kr.     500.000
Stillingskutt hjemmetjenesten kr.     650.000
Stillingskutt sentraladministrasjon kr.     940.000
Midtskyss Røkland kr.     200.000
NAV barnetrygd                                                   kr.     500.000  

Kr. 3.380.000

Kr. 1.000.000 avsettes til fond.



Det ble først votert over AP, SV, SP’s forslag  
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Det ble deretter votert over Høyres forslag.
Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

Innstilling:
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende 
budsjettrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 
2 B) vedtas med følgende tillleggspunkter:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i 
de enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast 

eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes 
politisk sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde 
for eiendomsskatt fra 2015.

8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole

b) Gjennomgang av åpningstider
c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i 
lokalsamfunnet.

d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
g) Organisasjonsutviklingsprosess
h) Antall kommunestyremedlemmer

9. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne 
tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om 
etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 

10. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
11. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges 

fram for formannskapet innen 1.mars.

Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.

Minus-tiltak (reduksjoner):



 2014         2015     2016
• Grunnbemanning barnehagene       500 000   900 000 (1,5 st.)        1 200 000 (2 st.) 

(gjelder ikke ped. personell)

• Lærertetthet            500 000             1 500 000            1 500 000 

(modell 15-16-16 fra 2015)

• Bemanning HEFA (psykiatri)            500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Hjemmetjenesten         500 000   600 000 (1 st.)

• Bemanning Eldreomsorg            500 000             1 200 000 (2 st.)

• Bemanning PUH            800 000             1 200 000 (2 st.)           1 800 000 (3 st.)

• Nav barnetrygd                                         500     000                   500     000                                           

            3 800 000             6 500 000          7 400 000
Pluss-tiltak:

• Sommerjobb ungdom  50 000

• PALA                     600 000

• Aktivitet demente/helseforeb.         320 000          600 000 

• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)  50 000

• Gatelys             100 000      200 000 

• Nerauran  80 000

• Vedlikehold vei/bygg             320 000

• Egenandel trafikksikring             200 000

• Egenandeler sp.midler             220 000

• Knaggen          1 000 000  1 600 000

• Levekårsutv.             110 000

• Styrking næring/ samf.utv.                     300     000                     1     300     000   (2 st.)                                   

             3 350 000  5 350 000            5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum       80 000 250 000

• Renter/ avdrag Rehab. Kirka       90 000 400 000

Netto besparing:            450 0 00              1 000 000           1 420 000

For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:
• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.



• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 
i 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Fremskrittspartiet la frem følgende forslag:
1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og  levekårsutvalg
Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

4. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i 
de enkelte resultatenheters driftsbudsjett

5. Levekårsutvalget legges ned med virkning fra 01.01.2014
6. I forkant av neste økonomiplanbehandling skal følgende områder utredes og 

fremmes for politisk behandling:
a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
b. Gjennomgang av åpningstider
c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi. 

d. Evaluering av innkjøpssamarbeidet
e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f. Evaluering av seniorordning for ansatte
g. Organisasjonsutviklingsprosess
h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer

Til innstilling:
Tallbudsjettet slik det er fremlagt av administrasjonen vedtas med følgende endringer:
DRIFT Reduserte utgifter 

Økte inntekter
Økte utgifter reduserte inntekter

Sentraladministrasjon
Redusere tilbud om sommmerjobb for ungdom  kr                 52 

500,00 
Stillingsreduksjon (halvårsvirkning)  kr         -576 

000,00 
Ruskontrakt  kr                 36 

000,00 
SUM  kr        -576 000,00  kr                 88 

500,00 
Barnehager

SUM  kr                          -  kr                               - 
Skoler



PALA 597000
SUM  kr                         -   kr              597 000,00 

HEFA
Reduksjon i lønn støttekontakter  kr 

-   
 kr                 85 

000,00 
økte kostnader pga flytting til Vensmoen  kr         -201 

400,00 
 kr 
-   

SUM  kr        -201 400,00  kr                 85 
000,00 

NAV
Redusere bemanning 1 årsverk (halvårsvirkning)  kr         -288 

000,00 
sum  kr        -288 000,00  kr                               - 

Pleie og omsorg
Reduksjon 1 årsverk hjemmetjenesten  kr         -655 

000,00 
Nedleggelse aktivitetstua Saltdal sykehjem 2014  kr               321 

000,00 
Reduksjon drift Knaggen  kr            1 636 

800,00 
Salg av kursvirksomhet  kr         -250 

000,00 
 kr 
-   

SUM  kr        -905 000,00  kr           1 957 800,00 
Kultur
Avvikle støtte til Adde-/Zetterquist-galleriet  kr         -165 

000,00 
Betaling for barn og unge i idretshallen  kr                 50 

000,00 
Ny fordeling av utgifter til seneinstruktør ordningen  kr           -55 

000,00 
Oppsigelse av regionalt kultursamarbeid  kr           -40 

000,00 
Si opp avtale med Salten museum, bygdetunet  kr         -167 

000,00 
SUM  kr        -427 000,00  kr                 50 

000,00 
PLUT - BYTE
Utskifting moderne LED-gatelys  kr         -210 

000,00 
 kr               195 

000,00 
Stenge ned drift av Nerauran rasteplass.  kr                 81 

000,00 
Stenging/privatisering av gatelys.  kr               100 

000,00 
Redusert brannberedskap  kr               300 

000,00 
Styrket vedlikehold av kommunale veger  kr               500 

000,00 
Økte gebyrer byggesak  kr               100 

000,00 
Økt vedlikehold bygg/eiendom  kr               300 

000,00 
SUM  kr        -210 000,00  kr           1 576 000,00 

Felles utgifter/inntekter
Besparelse drift vensmoen  kr         -580 

000,00 
Reduksjon avdrag og renter (halvårsvirkning)  kr         -320 

000,00 
Reduksjon sykefravær 2% (halvårsvirkning)  kr     -1 500 000,00 
Trivselstiltak  kr               300 

000,00 



Innføre eiendomsskatt på fast eiendom 4,5 promille  kr               288 
077,00 

SUM  kr     -2 400 000,00  kr               588 
077,00 

Tota
l

 kr     (5 007 
400,00)

 kr           4 942 377,00 

Økte utgifter:
INVESTERING
Økte inntekter/reduserte utgifter
Salg av kommunale eiendommer  kr    12 800 000,00 
SUM  kr    12 800 000,00 

Reduserte inntekter/økte utgifter
Nedbetale lån  kr    12 000 000,00 
Avsetting til fond  kr          865 

023,00 
SUM  kr    12 865 023,00 

Øvrige forslag
1.    Saltdal kommunestyre ber om at det utarbeides retningslinjer for reduksjon/refusjon av avgift når 

kvaliteten på tjenester ikke er tilfredsstillende etter en fastsatt kvalitetsstandard, eller når tjeneste 
ikke er mottatt.

2. Saltdal kommunestyre ber rådmannen om å utrede eventuelle besparelser ved å konkurranseutsette 
hele eller deler av vaktmestertjenestene i Saltdal kommune, og komme tilbake til kommunestyret 
med saken innen utgangen av september 2014.

3. Saltdal kommunestyre ber rådmannen om å gå igjennom arbeidsavtaler til alle kommunalt 
ansatte som har betalt spisepause, og på nytt vurdere denne praksisen.

   Et årsverk går bort pr 15. ansatt med betalt spisepause, og dette er en ressurs som bør    
   utnyttes bedre.
   En forventet effekt av dette gis som orientering til kommunestyret innen utgangen 
   av september 2014.

4. Saltdal kommunestyre ber om at det igangsettes arbeide til et fremtidig løypenett for snøscooter 
som kan knytte kommunen til det svenske løypenettet.

5. Saltdal kommune igangsetter arbeid med å redusere antall medlemmer i kommunestyret fra dagens 
27 til 17 medlemmer, ved kommunevalget 2015.

6. Saltdal kommunestyre ber rådmannen starte en prosess med ENØK tiltak, som eksempelvis 
muligheten for å løse eget energibehov ved å installere varmepumpeanlegg fra sjø, bytte ut gamle 
ventilasjonsanlegg og andre miljøbesparende tiltak. Rapport med kostnadsoverslag fra dette 
arbeidet legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2014.

7. Levekårsutvalget legges ned fra 01.01.2014.



8. Saltdal kommune ber rådmannen utarbeide forslag for godkjenning av areal til trailklubben, og 
dens aktiviteter. Rådmannen legger frem saken for kommunestyret, før den 01.07.2014

9. Saltdal kommune ber rådmannen om å se på muligheten for å slå sammen skole, barnehage og 
kulturenheten. Rådmannen legger frem saken for kommunestyret, før den 01.07.2014

AP, SV, SP fremmet følgende endret forslag:
1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 
bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.
3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 

fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 

30.04 og 31.08)
5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 

enkelte resultatenheters driftsbudsjett
6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast 

eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk 
sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde for 
eiendomsskatt fra 2015.

8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole

b) Gjennomgang av åpningstider

c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 
skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i 
lokalsamfunnet.
Det presiseres likevel at barne- og ungdomstrinn (1-10) fortsatt skal beholdes 
både på Rognan og Røkland.

d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)

e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere

f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.

g) Organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal kommune. 
Målet er å få en positiv økonomisk utvikling, slik at kommunen har fokus på 
lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i sentrum.  Det forventes 
bemanningsreduksjon på 10-12 årsverk utover rådmannens 
budsjett/økonomiplanforslag innen økonomiplanperioden (2017).



h) Antall kommunestyremedlemmer

9. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes så snart som 
mulig for å kunne tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med 
intensjon om etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 

10. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
11. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges 

fram for formannskapet innen 1.mars. Det utarbeides en konsekvensbeskrivelse for de 
vedtatte bemanningsreduksjonene i økonomiplanperioden.

Forslag fra AP, SV og SP

Minus-tiltak: 2014 2015 2016 2017

Lærertetthet (modell 15-16-16) 550 1500 1500 1500 2 st.
Bemanning HEFA (psykiatri) 500 600 600 600 1 st.
Bemanning Hj.tjenesten /Eldreomsorg 1000 1200 1200 1200 2 st.
Bemanning PUH 600 1200 1200 1200 2 st.
NAV barnetrygd 500 500 500 500

Kjøp av tjenester private
(ressurskr. 
brukere) 500

Redusert overtidsbruk 100 100 100 100
OU-ytterligere effekt bem.red. 2400 4200 6000 10 st.

Sum minus-
tiltak 3750 7500 9300 11100

Pluss-tiltak:
Sommerjobb ungdom 50 50 50 50
PALA (skolesjefens pott) 600 600 600 600
Aktivitet demente/ helseforeb. 320 600 600 600
Gatelys 100 220 220 220
Nerauran 80 80 80 80
Vedlikehold vei/ bygg vei 300 300 500 700
Egenandel trafikksikring 200 200 200 200
Egenandel spillemidler 220 220 220 220
Brannberedskap 300 300 300 300
Knaggen 1000 1800 1800 1800
Levekårsutvalg 100 100 100 100
Styrking Kirken 100
Styrking næring/ samf.utvikling 380 1300 1300 1300

Sum pluss-tiltak 3750 5770 5970 6170

Renter/ avdrag Båtbyggermuseum 80 250 460
Renter/ Rehabilitering Saltdal kirke 90 400 400



Netto besparing/ fond 1560 2680 4007

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:
• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 
i 2017.

Høyre la frem følgende endret forslag:
1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.

3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 
enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. I forkant av neste økonomplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling.

a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
b. Gjennomgang av åpningstider
c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, 

skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, 
bygningsmasse og økonomi

d. Evaluering av innkjøpssamarbeid
e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tungebrukere
f. Evaluering av seniorordning for ansatte
g. Ha en organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal 

kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling slik at Saltdal kommune 
kan ha fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i fokus.

h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer
i. Innføre 3-delt ferie avvikling
j. Gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler.

7. Det innføres ikke utvidet eiendomsskatt og økonomiplanen salderes gjennom gevinst av 
OU-prosessen.

Økte utgifter:
Etablering næringskontor 1 000 000

Pala 600 000

Gatelys, trafikksikring etc. 100 000



Sommerjobb ungdom 50 000

Vedlikehold, bygg 400 000

Levekår 100 000

Nerauran rasteplass 80 000

Betaling barn og unge i Idrettshallen            50 000

Brannberedskap          300 000

Holdningsarbeid i forhold til sykefravær          100 000

Til fond          600 000

       3 380 000

Økte inntekter/reduserte kostnader :

Eiendomsskatt taksering 290 000

Vensmoen Eiendom, red.tilsk. 300 000

Stillingskutt PUH 500 000

Stillingskutt hjemmetjenesten 650 000

Stillingskutt sentraladm. 940 000

Midtskyss Røkland 200 000

Nav barnetrygd 500 000

       3 380 000

Verbal forslag:
Administrasjon må se på ordningen vedr. midtskyss Røkland fra høsten 2014. Intensjon er å 
avvikle skyssordningen. SFO-tilbudet må sees på i denne sammenheng.

Avstemning:
Tallbudsjett:
Først ble det votert over de endringsforslagene til tallbudsjettet:
FRP’s forslag vedr. tallbudsjettet falt med 24 mot 3 stemmer
Høyres forslag vedr. tallbudsjettet falt med 18 mot 9 stemmer
AP, SV, SP’s forslag vedr. tallbudsjettet ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.



Investeringsbudsjett:
AP, SV, SP’s forslag vedr. endringer i investeringsbudsjettet (formannskapets innstilling) ble 
vedtatt med 15 mot 12 stemmer

FRP’s forslag vedr. endringer i investeringsbudsjettet falt med 24 mot 3 stemmer.

Tekstforslag:
Pkt. 1 til 5 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 i formannskapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer
Pkt 7 i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.
Pkt. 8a i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt
Pkt. 8b i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt
Pkt. 8c  i f.skapets innstilling + AP,SV,SP’s tilleggsforslag ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer.
Pkt 8d i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt
Pkt. 8e i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 8f i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt
Pkt 8g AP,SV,SP’s endringsforslag til f.skapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer
Pkt. 8 h i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 9 i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer
Pkt 10 i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer
Pkt. 11 i f.skapets innstilling (AP,SV,SPs forslag) ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer

Det ble deretter stemt over de tekstforslag fra Høyre som var ulik f.skapets innstilling:
Pkt 6c i Høyres forslag falt med 15 mot 12 stemmer
Pkt. 6g i Høyres forslag falt med 15 mot 12 stemmer
Pkt 6i  i Høyres forslag ble vedtatt med 26 mot 1 stemme (plasseres under pkt 8 i vedtaket)
Pkt. 6j i Høyres forslag ble enstemmig vedtatt (plasseres under pkt 8 i vedtaket)
Pkt. 7 i Høyres forslag  falt med 15 mot 12 stemmer.
Da FRP’s tekstforslag er likelydende med punkter som er nevnt overfor er disse allerede stemt 
over.

Verbale forslag:
FRP’s verbal forslag 1 falt med 15 mot 12 stemmer
FRP’s verbal forslag 2 falt med 23 mot 4 stemmer
FRP’s verbal forslag 3 falt med 24 mot 3 stemmer
FRP’s verbal forslag 4 ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer
FRP’s verbal forslag 5 falt med 24 mot 3 stemmer
FRP’s verbal forslag 6 ble enstemmig vedtatt
FRP’s verbal forslag 7 ble trukket.
FRP’s verbal forslag 8 ble trukket.

Høyres verbal forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over hele budsjett/økonomiplan med de vedtatte endringer.
Budsjettet/økonomiplan med vedtatte endringer ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer

Vedtak:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og 

bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av 
takstverdien.



3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager 
fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg

4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 
30.04 og 31.08)

5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de 
enkelte resultatenheters driftsbudsjett

6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet til å omfatte all fast 

eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk 
sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper, og avklaring på virkeområde for 
eiendomsskatt fra 2015.

8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for 
politisk behandling:

a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder 
Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole

b) Gjennomgang av åpningstider
c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av 

elevtall,   skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, 
pedagogiske forhold, bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og 
skolens betydning i lokalsamfunnet.
Det presiseres likevel at barne- og ungdomstrinn (1-10) fortsatt skal 
beholdes både på Rognan og Røkland.

d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
g) Organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal 

kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling, slik at 
kommunen har fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i 
sentrum.  Det forventes bemanningsreduksjon på 10-12 årsverk utover 
rådmannens budsjett/økonomiplanforslag innen økonomiplanperioden 
(2017).

h) Antall kommunestyremedlemmer
i) Innføre 3-delt ferie avvikling
j) Gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler.

9. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes så snart som 
mulig for å kunne tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med 
intensjon om etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg. 

10.Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
11.Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges 

fram for formannskapet innen 1.mars. Det utarbeides en konsekvensbeskrivelse for de 
vedtatte bemanningsreduksjonene i økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til tallbudsjett med følgende endringer:
Minus-tiltak: 2014 2015 2016 2017

Lærertetthet (modell 15-16-16) 550 1500 1500 1500 2 st.
Bemanning HEFA (psykiatri) 500 600 600 600 1 st.
Bemanning Hj.tjenesten /Eldreomsorg 1000 1200 1200 1200 2 st.
Bemanning PUH 600 1200 1200 1200 2 st.



NAV barnetrygd 500 500 500 500

Kjøp av tjenester private
(ressurskr. 
brukere) 500

Redusert overtidsbruk 100 100 100 100
OU-ytterligere effekt bem.red. 2400 4200 6000 10 st.

Sum minus-
tiltak 3750 7500 9300 11100

Pluss-tiltak:
Sommerjobb ungdom 50 50 50 50
PALA (skolesjefens pott) 600 600 600 600
Aktivitet demente/ helseforeb. 320 600 600 600
Gatelys 100 220 220 220
Nerauran 80 80 80 80

Vedlikehold vei/ bygg
ve
i 300 300 500 700

Egenandel trafikksikring 200 200 200 200
Egenandel spillemidler 220 220 220 220
Brannberedskap 300 300 300 300
Knaggen 1000 1800 1800 1800
Levekårsutvalg 100 100 100 100
Styrking Kirken 100
Styrking næring/ samf.utvikling 380 1300 1300 1300

Sum pluss-
tiltak 3750 5770 5970 6170

Renter/ avdrag Båtbyggermuseum 80 250 460
Renter/ Rehabilitering Saltdal kirke 90 400 400

Netto besparing/ fond 1560 2680 4007

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:
• Rehabilitering Saltdal kirke tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

• Båtbyggermuseum tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 i 2017.

Verbale forslag:
- Saltdal kommunestyre ber om at det igangsettes arbeide til et fremtidig løypenett for 
snøscooter som kan knytte kommunen til det svenske løypenettet.
- Saltdal kommunestyre ber rådmannen starte en prosess med ENØK tiltak, som eksempelvis 
muligheten for å løse eget energibehov ved å installere varmepumpeanlegg fra sjø, bytte ut gamle 



ventilasjonsanlegg og andre miljøbesparende tiltak. Rapport med kostnadsoverslag fra dette arbeidet 
legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2014.
- Administrasjon må se på ordningen vedr. midtskyss Røkland fra høsten 2014. Intensjon er å 
avvikle skyssordningen. SFO-tilbudet må sees på i denne sammenheng.

PS 56/13 Forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013 

Behandling:
Øyvin Kristiansen foreslo alt 1som vedtak.

Øyvin Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk . 
Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet 
som står nevnt i formålet.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk . 
Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet 
som står nevnt i formålet.

PS 57/13 Høring om endringer i alkoholregelverket.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 
normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 
kommentarer:

- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått.
- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 
normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 
kommentarer:



- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått.
- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i alkoholloven og alkohol forskrift inkl. 
normerte regler for inndragning, økte krav til kontroll med bevillinger m.v. med følgende 
kommentarer:

- Foreslåtte regler for kontroll, herunder sen skjenkekontroll bør innføres som foreslått.
- Kunnskapsprøven bør fortsatt kunne tas enten skriftlig eller elektronisk men det må 

kreves at det tas ut en ny prøve for hver person og for hver gang en prøve skal tas.

PS 58/13 Søknad om fritak som medlem av kontrollutvalget for resten av perioden

Rådmannens innstilling
Elisabeth Alstad gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget for resten av 
valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Elisabeth Alstad gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget for resten av 
valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Elisabeth Alstad gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget for resten av 
valgperioden 2011-2015.

PS 59/13 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for resten av perioden

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 06.12.2013 

Behandling:
Det vises til korrigering av nåværende sammensetning av kontrollutvalget som sendes til 
kommunestyret.



Innstilling:
Ingen innstilling. Forslag til nytt medlem legges frem i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013 

Behandling:
Ole Bøhlerengen foreslo Anne Olaug Jensen som nytt medlem

Anne Olaug Jensen ble enstemmig valgt.

Enstemmig vedtak:

Da Elisabeth Alstad har fått fritak, velges Anne Olaug Jensen som nytt medlem av Saltdal 
kontrollutvalg for resten av valgperioden.
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