
Saltdal kommune Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: , Adde/Zetterquist Galleriet på Storjord
Dato: 08.05.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Kurt Johansen Medlem SV
Finn-Obert Bentsen Leder AP
Siv Mossleth Nestleder SP
Anne Britt Sletteng Medlem FRP
Trond Andreassen Medlem AP
Arnfinn Johansen Medlem AP
Lindis Pettersen Medlem AP
Omar Aardal Medlem KRF
Monica Sundsfjord Medlem SV
Ronny Sortland Medlem FRP
Truls Paulsen Medlem AP
Lill Anita Fridtjofsen Medlem AP
Bjørnar Brændmo Medlem H
Steinar Maarnes Medlem H
Ole Bøhlerengen Medlem H
Håvard Jansen Medlem H
Therese Madsen Medlem H
Børge Engholm Medlem H
Einar Bødker Medlem AP
Elisabeth Alstad Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Jan Arild Ellingsen MEDL FRP
Wenche Skarheim MEDL AP
Ingunn Mikaelsen MEDL AP
Berit Vik Meisler MEDL AP
Rune Berg MEDL SP
Pål Viggo Mortensen MEDL H
Marianne K. Johansen MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Raymond Stolpen Wenche Skarheim AP
Mona Lisa Lauvås Ingunn Mikaelsen AP
Karin Bjelvin Berit Vik Meisler AP



Kim Mietinen Rune Berg SP
Børre Spørck Jan Arild Ellingsen FRP
Knut Harald Hansen Pål Wiggo Mortensen H
Marianne Beck Marianne K. Johansen H

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn           Stilling
Elisabeth Larsen Rådmann
Christin Kristensen formannskapssekretær

Underskrift:

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 18/14 Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 
08.05.14

2014/20

PS 19/14 Legevakt i Saltdal - alternative modeller Eget hefte 2011/107

PS 20/14 Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal 
kommune

1-22 2014/290

PS 21/14 Mulighetsstudie "Salten - Nordområdenes hovedstad" 23-28 2014/67

PS 22/14 Spørsmål om reduksjon av antall medlemmer av 
kommunestyret, formannskap og levekårsutvalg fra 
neste valgperiode.

29-30 2011/1326

PS 23/14 Uttalelse fra Saltdal kommunestyre vedr. 
rovviltforvaltning

X 2013/732

Rognan, 30.04.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 18/14 Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 08.05.14

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Det ble ikke fremmet referater, forespørsler eller orienteringer

PS 19/14 Legevakt i Saltdal - alternative modeller

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner 
for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sine innbyggerne. Parallelt må det arbeides for at 
Saltdal sykehjems ØHJD-/KAD-plass kan få dekket sitt behov for forsvarlig legetilsyn. Endelig 
forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for behandling.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:
Monica Sundsfjord foreslo å utsettes saken til k.styret 8. mai.  Det avholdes et folkemøte i 
forkant av formannskapets behandling.

Monica Sundsfjords utsettelses forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til behandling i formannskapet i april og i kommunestyret 8.mai.  Det avholdes 
et folkemøte i forkant av formannskapets behandling.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:

1. .Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner for å sikre forsvarlig legevaktstjeneste til sine innbyggere.

2. Endelig forslag  til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til 
behandling/godkjenning.

3. Tilbudet om Ø hjelp (KAD-plasser) beholdes ved Saltdal sykehjem, og etablering av ø-
hjelp rus/psykiatri søkes etablert på Vensmoen.

Bjørnar Brændmo foreslo: Saltdal kommune beholder dagens legevaktordning  inntil videre.

Rådmannen trakk sin innstilling.



Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag.

Innstilling:
1. .Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 

kommuner for å sikre forsvarlig legevaktstjeneste til sine innbyggere.
2. Endelig forslag  til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til 

behandling/godkjenning.
3. Tilbudet om Ø hjelp (KAD-plasser) beholdes ved Saltdal sykehjem, og etablering av ø-

hjelp rus/psykiatri søkes etablert på Vensmoen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:
Ronny Sortland fremmet følgende forslag på vegne av FRP og H:

1. Vi beholder dagens legevaktordning inntil videre.
2. Arbeidet med å få til en tilfredsstillende legedekning i kommunen intensiveres, for å 

kunne tilby våre innbyggere en forsvarlig og trygg legevaktsordning i egen regi.
3. Økte kostnader tas inn i økonomiplanen

Omar Aardal foreslo følgende:
Forslag til vedtak som erstatning for punkt 3 i formannskapets innstilling:

3. Det er en klar målsetning at Saltdal sykehjems eksisterende ØHJD/KAD plass 
opprettholdes og sikres forsvarlig legetilsyn.

4. En fremtidig etablering av øyeblikkelig hjelp-tilbud innen rus/psykiatri må også 
sikres forsvarlig legetilsyn.

Trond Andreassen foreslo:
1) Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 

kommuner for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sin innbyggere.
2) Endelig forslag til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til behandling og 

godkjenning.
3) Tilbudet om Ø hjelp (KAD-plasser) beholdes ved Saltdal sykehjem, og etablering av ø-

hjelp rus/psykiatri søkes etablert på Vensmoen.
4) Det forutsettes at et evt. legevaktsamarbeid innebærer at tryggheten, forsvarligheten og 

kvaliteten for innbyggerne i Saltdal opprettholdes.
5) Formannskapet skal løpende orienteres i prosessen/forhandlingene med Fauske og 

Sørfold.

Det ble deretter avholdt gruppemøte og følgende omforent forslag ble fremmet for AP, AV, SP 
og KRF:

1) Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sin innbyggere.

2) Endelig forslag til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til behandling og 
godkjenning.

3) Det er en forutsetning at Saltdal sykehjems eksisterende ØHD-/KAD plasser 
opprettholdes og sikres forsvarlig legetilsyn.   Bl.a. må bakvaktsordning 
vurderes/avklares i denne sammenheng.

4) Det forutsettes at et evt. legevaktsamarbeid innebærer at tryggheten, forsvarligheten og 
kvaliteten for innbyggerne i Saltdal opprettholdes.



5) Formannskapet skal vedta sammensetningen av kommunens forhandlingsutvalg. 
Formannskapet skal løpende orienteres i prosessen/forhandlingene med Fauske og 
Sørfold.

Votering:

Formannskapets innstilling falt enstemmig.

Det ble deretter votert over forslaget fra AP, SV, SP og KRF kontra forslaget fra H og FRP.

Forslaget fra AP,SV, SP og KRF ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer som ble avgitt for forslaget 
fra H og FRP.

Vedtak:

1) Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sin innbyggere.

2) Endelig forslag til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til behandling og 
godkjenning.

3) Det er en forutsetning at Saltdal sykehjems eksisterende ØHD-/KAD plasser 
opprettholdes og sikres forsvarlig legetilsyn.   Bl.a. må bakvaktsordning 
vurderes/avklares i denne sammenheng.

4) Det forutsettes at et evt. legevaktsamarbeid innebærer at tryggheten, forsvarligheten og 
kvaliteten for innbyggerne i Saltdal opprettholdes.

5) Formannskapet skal vedta sammensetningen av kommunens forhandlingsutvalg. 
Formannskapet skal løpende orienteres i prosessen/forhandlingene med Fauske og 
Sørfold.

PS 20/14 Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune

Rådmannens innstilling
1. Det opprettes en ny 100 % fast stilling med arbeidsområde næringsutvikling
2. Rådmannen tilrår at næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune organiseres som en del 

av kommuneadministrasjonen. Administrativ plassering avklares gjennom den pågående 
OU-prosessen.

3. Den nye stillingen finansieres gjennom avsatte midler i økonomiplan 2014-2017 til økt 
satsning på næringsutvikling 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Anne Britt Sletteng foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 2 stemmer

Ordføreren foreslo følgende:
1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%)  og en stilling 

som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning 
på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.

3. For å styrke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med 
Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i 



utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. 
Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.

4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som 
fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.

5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 
representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Rådmannen trakk sin innstilling.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:
1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%)  og en stilling 

som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning 
på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.

3. For å styrke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med 
Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i 
utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. 
Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.

4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som 
fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.

5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 
representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:
Trond Andreassen fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

Enstemmig vedtak:

Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

PS 21/14 Mulighetsstudie "Salten - Nordområdenes hovedstad"

Rådmannens innstilling
- Saltdal kommune slutter seg til regionrådets vedtak i sak 2/14
- Saltdal kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet
- Innbyggerne i Saltdal vil bli involvert i prosessen gjennom folkemøter og til slutt ved en 

folkeavstemning

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
- Saltdal kommune slutter seg til regionrådets vedtak i sak 2/14
- Saltdal kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet



- Innbyggerne i Saltdal vil bli involvert i prosessen gjennom folkemøter og til slutt ved en 
folkeavstemning

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:
Trond Andreassen foreslo følgende:

- Saltdal kommune slutter seg i hovedsak til regionrådets vedtak i sak 2/14.
- Saltdal kommune vil delta i prosjektet.
- Regionrådet skal være styringsgruppe for prosjektet.
- Innbyggerne i Saltdal involveres i prosessen gjennom folkemøter og folkeavstemning. 

Trond Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

- Saltdal kommune slutter seg i hovedsak til regionrådets vedtak i sak 2/14.
- Saltdal kommune vil delta i prosjektet.
- Regionrådet skal være styringsgruppe for prosjektet.
- Innbyggerne i Saltdal involveres i prosessen gjennom folkemøter og folkeavstemning. 

PS 22/14 Spørsmål om reduksjon av antall medlemmer av kommunestyret, formannskap 
og levekårsutvalg fra neste valgperiode.

Rådmannens innstilling
I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
____    medlemmer fra kommunevalget 2015.

I hht. kommunelovens §8, 1. ledd reduseres antall medlemmer av formannskapet fra 7 til 5 fra 
neste valgperiode.

I hht. kommunelovens §10, 2. ledd reduseres antall medlemmer av levekårsutvalg fra 7 til 5 fra 
neste valgperiode.

I hht. kommunelovens §25, 2. ledd reduseres antall medlemmer av administrasjonsutvalget fra 
10 til 8 med et uendret antall representanter for de ansatte.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo at antall kommunestyremedlemmer reduseres til 23 medlemmer, og at 
antall medlemmer i formannskap, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget beholdes som i 
dag.

Bjørnar Brændmo foreslo å redusere antall medlemmer i kommunestyret til 19 uten endring i 
antall medlemmer i formannskapet, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget.

Ronny Sortland foreslo å legge ned levekårsutvalget.

Ronny Sortlands forslag falt med 5 mot 2 stemmer.



Det ble først votert over antall kommunestyremedlemmer.
Siv Mossleths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag.

Siv Mossleths forslag vedr. formannskap, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget ble 
enstemmig vedtatt.

Innstilling:
I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
23   medlemmer fra kommunevalget 2015.

Antall medlemmer av formannskapet og levekårsutvalget opprettholdes med 7 medlemmer.

Antall medlemmer av administrasjonsutvalget opprettholdes med 10 medlemmer.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:
Anne Britt Sletteng foreslo:

1. Saltdal kommunestyre reduseres til 19 medlemmer
2. Formannskapet beholdes som i dag med 7 medlemmer.
3. Levekårsutvalget legges ned.
Endringene gjelder fra neste valgperiode.

Bjørnar Brændmo foreslo:
I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
21 medlemmer fra kommunevalget 2015.

Antall medlemmer av formannskapet og levekårsutvalget opprettholdes med 7 medlemmer.

Votering:
Anne Britt Slettengs forslag falt med 24 mot 2 stemmer.

Bjørnar Brændmos forslag ble vedtatt med 19 mot 7 stemmer som ble avgitt for formannskapets 
innstilling.

Enstemmig vedtak:

I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
21 medlemmer fra kommunevalget 2015.

Antall medlemmer av formannskapet og levekårsutvalget opprettholdes med 7 medlemmer.

PS 23/14 Uttalelse fra Saltdal kommunestyre vedr. rovviltforvaltning

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre vedtar vedlagte uttalelse. 

Vi støtter Fylkestinget i Oppland sin uttalelse til Klima og miljødepartementet.  



Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommunestyre vedtar vedlagte uttalelse. 

Vi støtter Fylkestinget i Oppland sin uttalelse til Klima og miljødepartementet.  
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