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Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 8/14 Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 27.03.14

Rådmannens innstilling
Referatet og orienteringene tas til informasjon.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:
Det ble gitt følgende orienteringer:

- Presentasjon av Saltdal ungdomsråd
- Rådmann orienterte om status for regnskapet
- Rådmann orienterte om status for OU prosessen
- Ordføreren orienterte om besøk av HKH Kronprinsesse Mette-Marit 1. april
- Ordføreren orienterte om at neste kommunestyremøte avholdes på Adde/Zetterquist 

galleriet
- Ordføreren minnet om deltakelse i Nordlands sprekeste kommunestyre.

Enstemmig vedtak:

Referatet og orienteringene tas til informasjon.

PS 9/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Saltdal har ingen innvendinger til hovedtrekkene i Helse- og 
omsorgsdepartementets foreslåtte lov- og forskriftsendringer med tanke på å gi fastleger 
mulighet til av samvittighetsgrunner å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men 
ordningen bør ha større grad av felles nasjonal utforming der det ikke er den enkelte kommune 
som skal inngå avtale med fastlegen på dette punktet. 

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo følgende:

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 
og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 
til abort skal bli vedtatt.

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 
seg mot å henvis til abort.

Wenche Skarheims forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 

og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 
til abort skal bli vedtatt.



2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 
seg mot å henvis til abort.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:
Omar Aardal foreslo rådmannens innstilling.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, 
pasient og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers 
reservasjonsrett til å henvise til abort skal bli vedtatt.

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 
reserve seg mot å henvis til abort.

PS 10/14 Forslag til etablering av interkommunal legevaktformidling og nødnett for 
kommunene i Salten med Værøy og Røst og Tysfjord vestside

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:

1. Saltdal kommune ønsker å bruke noe mer tid på å avklare hvorvidt også andre aktører 
kan levere den nye legevaktsformidlingstjenesten.

2. Det tas kontakt med andre aktuelle kommuner for nærmere avklaring og oppfølging.



Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

1. Saltdal kommune ønsker å bruke noe mer tid på å avklare hvorvidt også andre aktører 
kan levere den nye legevaktsformidlingstjenesten.

2. Det tas kontakt med andre aktuelle kommuner for nærmere avklaring og oppfølging.

PS 11/14 Betalingssatser barnehage

Rådmannens innstilling
Betalingssatser for Saltdal kommunes barnehager fra 1. mai 2014:

1/1 plass 2405,-
½   plass 1202,-

Kostpenger på kr 300,- kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon.
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.

For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr 30,-

Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om 
sosial omsorg.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Betalingssatser for Saltdal kommunes barnehager fra 1. mai 2014:

1/1 plass 2405,-
½   plass 1202,-

Kostpenger på kr 300,- kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon.
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.

For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr 30,-

Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om 
sosial omsorg.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Betalingssatser for Saltdal kommunes barnehager fra 1. mai 2014:

1/1 plass 2405,-
½   plass 1202,-

Kostpenger på kr 300,- kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon.
Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av 1. barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats.

For opphold ut over ordinær åpningstid betales kr 100,- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr 30,-

Tilskudd til dekning av barnehagebetaling kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om 
sosial omsorg.

PS 12/14 Videreføring av Filmfest Salten

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner at ordningen med Filmfest Salten/Barents Youth Film 
Festival videreføres i henhold til  kostnadsfordeling og finansiering i regionrådets vedtak i sak 
31/13.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre godkjenner at ordningen med Filmfest Salten/Barents Youth Film 
Festival videreføres i henhold til  kostnadsfordeling og finansiering i regionrådets vedtak i sak 
31/13.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommunestyre godkjenner at ordningen med Filmfest Salten/Barents Youth Film 
Festival videreføres i henhold til  kostnadsfordeling og finansiering i regionrådets vedtak i sak 
31/13.



PS 13/14 Salten Regionråd - Arbeidsutvalgets sammensetning - Vedtektsendring

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Salten 
Regionråd.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Salten 
Regionråd.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Salten 
Regionråd.

PS 14/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte

Rådmannens innstilling
1. «Saltdal kommune opprettholder pensjonsordning for folkevalgte i 1/3 stilling og høyere.
2. Fra 1. januar 2014 innlemmes folkevalgte i 1/3 stilling eller høyere i samme 

pensjonsordning som gjelder for ansatte i kommunen.
3. Det inngås avtale om AFP  62 – 64 år for folkevalgte fra 1. januar 2014.»

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune opprettholder pensjonsordning for folkevalgte i 1/3 stilling og 

høyere.
2. Fra 1. januar 2014 innlemmes folkevalgte i 1/3 stilling eller høyere i samme 

pensjonsordning som gjelder for ansatte i kommunen.
3. Det inngås avtale om AFP  62 – 64 år for folkevalgte fra 1. januar 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

1. Saltdal kommune opprettholder pensjonsordning for folkevalgte i 1/3 stilling 
og høyere.

2. Fra 1. januar 2014 innlemmes folkevalgte i 1/3 stilling eller høyere i samme 
pensjonsordning som gjelder for ansatte i kommunen.

3. Det inngås avtale om AFP  62 – 64 år for folkevalgte fra 1. januar 2014.



PS 15/14 Søknad om skjenkebevilling - Saltfjellet Hotell Polarsirkelen A/S

Rådmannens innstilling
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun, Lønsdal bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i 
lokalene til Saltfjellet Hotell Polarsirkelen på Lønsdal. Skjenking kan også foregå som 
uteservering  på et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av hotellet.

Styrer: Thorbjørn Fjelltun  
Stedfortreder: Sissel Helene Ilstad

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 fra vedtaks dato og frem til 30.06.16.

Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen 31. mai 2014.   

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun, Lønsdal bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i 
lokalene til Saltfjellet Hotell Polarsirkelen på Lønsdal. Skjenking kan også foregå som 
uteservering  på et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av hotellet.

Styrer: Thorbjørn Fjelltun  
Stedfortreder: Sissel Helene Ilstad

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 fra vedtaks dato og frem til 30.06.16.



Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen 31. mai 2014.   

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Saltfjellet Hotell 
Polarsirkelen A/S v/Thorbjørn Fjelltun, Lønsdal bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin 
i lokalene til Saltfjellet Hotell Polarsirkelen på Lønsdal. Skjenking kan også foregå som 
uteservering  på et inngjerdet område i umiddelbar nærhet av hotellet.

Styrer: Thorbjørn Fjelltun  
Stedfortreder: Sissel Helene Ilstad

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 fra vedtaks dato og frem til 30.06.16.

Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven innen 31. mai 2014.   

PS 16/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo:
  Til stortingsrepresentantene

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 
nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt



selvstyre/lokaldemokrati. 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 
flertall for et av disse forslagene.

Enstemmig vedtak:

Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 
må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 
står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 
foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 
nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 
flertall for et av disse forslagene.

PS 17/14 Plan til egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for Kirkegata 10-14

Rådmannens innstilling
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes mindre reguleringsendring for del 
av Rognan sentrum med følgende endringer:

Plannavn: 
Mindre reguleringsendring for del av Rognan sentrum endres til Reguleringsendring for Del av 
Rognan vest. Kirkegata 10-14

Plangrense: Forskyves 3 meter lengre sør.

Planbestemmelsene
Erstattes med nye planbestemmelser jfr. Planbestemmelser – Reguleringsendring for del av 
Rognan sentrum vest. Kirkegata 10-14. Utarbeidet av Saltdal kommune 20.03.2014.  

Formål:
Annen veggrunn (grøntareal): fjernes og erstattes med opprinnelig regulert formål offentlig 
vegareal.

Gang-/sykkelveg: endres til kombinert formål bolig/forretning 

Felles parkering: Parkeringsplass i sørvest (skråparkering) fjernes.

Privat kjøreveg (rampe) 
Adkomstvegen v/rampe skal ha svingradius minimum R= 4 meter på inn/utkjøring.

Nye planformål



Revidert plankart må vise til frisiktsonen. Fra offentlig og privat kjøreveg.  

Felles parkering
Felles parkering i nord og nedkjøring til kjeller endres i henhold til revidert forslag til detaljplan.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes mindre reguleringsendring for del 
av Rognan sentrum med følgende endringer:

Plannavn: 
Mindre reguleringsendring for del av Rognan sentrum endres til Reguleringsendring for Del av 
Rognan vest. Kirkegata 10-14

Plangrense: Forskyves 3 meter lengre sør.

Planbestemmelsene
Erstattes med nye planbestemmelser jfr. Planbestemmelser – Reguleringsendring for del av 
Rognan sentrum vest. Kirkegata 10-14. Utarbeidet av Saltdal kommune 20.03.2014.  

Formål:
Annen veggrunn (grøntareal): fjernes og erstattes med opprinnelig regulert formål offentlig 
vegareal.

Gang-/sykkelveg: endres til kombinert formål bolig/forretning 

Felles parkering: Parkeringsplass i sørvest (skråparkering) fjernes.

Privat kjøreveg (rampe) 
Adkomstvegen v/rampe skal ha svingradius minimum R= 4 meter på inn/utkjøring.

Nye planformål
Revidert plankart må vise til frisiktsonen. Fra offentlig og privat kjøreveg.  

Felles parkering
Felles parkering i nord og nedkjøring til kjeller endres i henhold til revidert forslag til detaljplan.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes mindre reguleringsendring for del 
av Rognan sentrum med følgende endringer:

Plannavn: 
Mindre reguleringsendring for del av Rognan sentrum endres til Reguleringsendring for Del 
av Rognan vest. Kirkegata 10-14



Plangrense: Forskyves 3 meter lengre sør.

Planbestemmelsene
Erstattes med nye planbestemmelser jfr. Planbestemmelser – Reguleringsendring for del av 
Rognan sentrum vest. Kirkegata 10-14. Utarbeidet av Saltdal kommune 20.03.2014.  

Formål:
Annen veggrunn (grøntareal): fjernes og erstattes med opprinnelig regulert formål offentlig 
vegareal.

Gang-/sykkelveg: endres til kombinert formål bolig/forretning 

Felles parkering: Parkeringsplass i sørvest (skråparkering) fjernes.

Privat kjøreveg (rampe) 
Adkomstvegen v/rampe skal ha svingradius minimum R= 4 meter på inn/utkjøring.

Nye planformål
Revidert plankart må vise til frisiktsonen. Fra offentlig og privat kjøreveg.  

Felles parkering
Felles parkering i nord og nedkjøring til kjeller endres i henhold til revidert forslag til 
detaljplan.
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