
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 15.01.2013
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 1/13 Referater - formannskapet 15.01.13 1-10 2013/12

PS 2/13 Søknad om økonomiske midler til finansiering av 
aktivitets-/sentrumsleder

11-12 2013/52

PS 3/13 Norsk Landbruksrådgivning Salten. Søknad om 
driftstilskudd 2013

13-18 2012/1297

PS 4/13 Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 
1.7.2012

2010/340

PS 5/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan sentrum 
øst. Oppføring av garasje i friområde.

19-23 2012/529

PS 6/13 Overføring av budsjettmidler kjøp lastebil fra 2012 til 
2013

2012/713

PS 7/13 Nordland båtbyggermuseum, hovedprosjekt, fase 1
Framtidsbilde 2016, foreløpige rammer og 
holdepunkter.

24-30 2011/590

PS 8/13 Styrking kultur - prosessplan 31-34 2013/43

PS 9/13 Utbygging av bredbånd i Saltdal. 2011/667

PS 10/13 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt 35-42 2012/208

Kl. 09:30 Møte i Administrasjonsutvalg med 1 sak til behandling – Se egen møteinnkalling.
Kl. 10:00 Fauske kommune orienterer om planer for søknad om NM Ski
Ca. kl. 10:30 Oppstart av formannskapsmøtet

Rognan, 10.01.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 1/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:

Referater - formannskapet 15.01.13

Foreliggende dokumenter:
- Protokoll fra møte 17.12.12 – Saltdal kontrollutvalg
- Saksprotokoll – sak 27/12 – Budsjettkontroll og tilsyn 2013
- Oversendelsesbrev vedr. protokoll fra 17.12.12 Kontrollutvalget
- Brev dat. 18.12.12 fra Brann og redning Tromsø kommune vedr. 110-sentralenes 

fremtid.

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/52

Saksbehandler:  Ivar Skogset

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 2/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:
Saltdal Handelsstand, økonomiavdelingen, kommunerevisjon, næringssjef

Søknad om økonomiske midler til finansiering av 
aktivitets-/sentrumsleder

Foreliggende dokumenter:
• Søknad mottatt 08.01.13 
• Formannskapssak 159/11

Sakens bakgrunn
Saltdal Handelsstands Forening har siden 1998 hatt aktivitets/sentrumsleder på Rognan. 
Foreningen har administrert ordningen, mens finansieringen har vært et samarbeid mellom 
handelsstanden og Saltdal kommune. Saltdal Handelsstand ønsker å videreføre ordningen, og 
søker nå Saltdal kommune om delfinansiering for 2013. Det søkes om et tilskudd fra kommunen 
på kr. 150.000,-.

Vurdering
Saltdal Handelsstands målsetting med engasjement av aktivitets/sentrumsleder har vært å:
• Videreutvikle den lokale handelsnæringen
• Styrke Rognan sentrum som et foretrukket handelssenter
• Styrke samarbeidet med Saltdal kommune

I søknaden fremheves det at man siden oppstarten har gjennomført mange positive tiltak, og 
både næringsdrivende, kommune, lokale lag og foreninger samt sentrumsledelsen har funnet et 
samspill som løfter alle aktører. En rekke arrangement og aktiviteter gjennomføres hvert år med 
stort engasjement fra lokale krefter, hvorav de største løftene skjer i forbindelse med den årlige 
Miniputturneringen, Rognan- og Trebåtdagene, Blåfrostfestivalen og Julegateåpning med 
tilhørende adventsaktiviteter. 

Alle disse arrangementene er eksempler på hvordan et tett og kreativt samarbeid mellom nevnte 
parter bidrar til å gjøre Saltdal, og Rognan sentrum, til et attraktivt sted å besøke både 
lokalbefolkning og flere tusen tilreisende. I 2012 ble det også satset spesielt på å gi barn og unge 



et ekstra tilbud, noe som ble svært godt mottatt. Det vil i årene som kommer satses målrettet på 
å bedre tilbudet til de yngste i Rognan sentrum. 
 
Saltdal Handelsstand er entydig i sin konklusjon om at det er viktig å satse videre med 
sentrumslederfunksjonen også i årene som kommer. De praktiske oppgavene blir meget godt 
ivaretatt, og størrelsen på arrangementene har de siste årene blitt så store at det vanskelig kan 
gjennomføres uten denne funksjonen.

Rådmannen slutter seg til Saltdal Handelsstands vurderinger. En frittstående sentrumsleder-
funksjon gir en mer offensiv satsing på Rognan sentrum, og vil være med på å styrke sentrum 
som helhet. Rognan sentrum framstår i dag totalt sett som et attraktivt handelssentrum med et 
bra og allsidig tilbud. Det har vært målbar økning i tilstrømning av kunder når aktiviteter settes i 
gang. Sentrumslederfunksjonen har vært et godt bindeledd mellom næringen og kommunen, og 
samarbeidet er blitt styrket. 

Saltdal kommune har siden 1998 bidratt med et årlig beløp på kr. 100.000,- fra næringsmidler til 
dette arbeidet (siste vedtak i f-sak 159/11). Fra kommunens side har det vært en forutsetning at 
kommunens bidrag skal gå til en ekstra satsing på å utvikle arrangement, aktiviteter og annet 
som øker attraktiviteten i sentrum. Det må derfor være krav om kontinuerlig utvikling, slik at 
sentrumslederarbeidet hele tida gir nye impulser. Det er svært viktig for Saltdal kommune at 
kommunesenteret i Saltdal opprettholder og videreutvikler sin posisjon som et attraktivt 
handelssentrum.

Samtidig er det viktig å kvalitetssikre aktiviteter og arrangementer som initieres i sentrum, slik 
at det bygges opp gode tradisjoner som publikum setter pris på og oppsøker år etter år. En stadig 
forbedring av eksisterende aktiviteter og arrangement har derfor vært og skal være et prioritert 
område. I denne forbindelse vises til trebåtdagene/Rognandagene og Blåfrostfestivalen, som 
begge har vært en suksess.

I tillegg er det selvsagt viktig at man også gjennom nye tiltak kan skape et enda mer attraktivt og 
levende sentrum. Dette kan skje gjennom større og mindre nye arrangementer, 
forskjønningstiltak, utvikling av attraksjoner og andre felles satsingsområder. Det er viktig at det 
er en nær dialog og samarbeid mellom sentrumleder/handelsstanden og andre aktører i Rognan 
sentrum, bl.a. enhet kultur i Saltdal kommune, ulike lag og organisasjoner, Saltdal kommunes 
driftsavdeling m.fl. 

Sentrumslederordningen må evalueres grundig hvert år, der man diskuterer hva som er oppnådd 
og hva det bør satses på videre av aktiviteter og arrangement. Uten en slik debatt vil det være 
fare for at sentrumslederfunksjonen over tid kan utvikle seg til å bli mer driftspreget enn 
utviklingsrettet. Saltdal kommune ber om at det avholdes et evaluerings- og strategimøte der 
også Saltdal kommune ved feks næringssjef, ordfører, rådmann og evt. andre inviteres til å delta. 

Rådmannen mener Saltdal kommune bør gi støtte til Saltdal Handelsstand for å videreføre 
stillingen, i første omgang i ett år. Det er hovedsakelig gjennom denne type fellestiltak at Saltdal 
kommune bør støtte handelsnæringen økonomisk. Det søkes om støtte på kr. 150.000,-. 

Saltdal kommune har siden ordningen ble etablert gitt et årlig tilskudd på kr. 100.000,-, midlene 
har vært gitt fra næringsfond. Saltdal kommune har begrensede midler til rådighet på 
næringsfond, og tilførte midler har de senere år kun vært knyttet til konsesjonskraftinntekter. 
Disse midlene har ikke hatt noen betydelig økning (tilføres ca. kr. 800.000,- pr. år), og større 
deler av dem har i mange år vært knyttet opp til «faste» tilskudd (bl.a. sentrumsleder-
funksjonen). En økning av tilskuddet til sentrumsleder vil redusere resterende midler til annen 



næringsutvikling. Rådmannen tilrår at tilskuddet for 2013 økes litt i forhold til tidligere år, men 
ikke så mye som ømsøkt. 

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune gir tilskudd til Saltdal Handelsstands Forening på inntil kr. 110.000,-
av kostnadene forbundet med engasjement som aktivitets/sentrumsleder. Tilskuddet gis for 2013 
under følgende forutsetninger:
1. Saltdal Handelsstand bidrar med den øvrige finansieringen, minimum tilsvarende det 

kommunale tilskuddet.
2. Saltdal Handelsstand har administrativt ansvar for ”engasjementstillingen”
3. Stillingen skal ikke ivareta den ordinære drift av handelsstandsforeningen, men innebære en 

ekstra satsning på utvikling av Rognan som handelssenter
4. Den ( de ) personer som engasjeres må også være med på planlegging og gjennomføring av 

tiltak i sentrum som foregår i offentlig regi
5. Det er en forutsetning at det tidlig i perioden avholdes et evaluerings- og strategimøte 

vedrørende stillingen, der også Saltdal kommune inviteres til å delta
6. Saltdal kommune har bundet seg opp til finansiering av et beløp på inntil kr.110.000,-

Eventuelle tiltak som gjennomføres i engasjementsperioden skal i utgangspunktet finansieres 
av handelsstanden/andre. Dersom kommunen søkes som delfinansiør, må det sendes egen 
søknad om dette.

7. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumenterte utgifter.  



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/1297

Saksbehandler:  Ivar Skogset

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 3/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:
Norsk landbruksrådgivning Salten, økonomiavdelingen, kommunerevisjon, 
næringssjef

Norsk Landbruksrådgivning Salten. Søknad om driftstilskudd 2013
Foreliggende dokumenter:
• Søknad datert 17/12.12
• Formannskapssak 19/09 og 143/10

Sakens bakgrunn
I 2008 ble de tidligere forsøksringene Salten, Sør-Salten og Ytre Salten slått sammen til en felles
organisasjon kalt Norsk Landbruksrådgivning Salten. Det omfatter tilbud om medlemskap til 
alle gårdbrukere i kommunene Saltdal, Sørfold, Fauske, Bodø, Beiarn, Gildeskål og Meløy. 
Norsk Landbruksrådgivning Salten har kontorsted i Bodø, og bruker i tillegg møtelokaler som 
stilles til disposisjon i alle kommunene hvor det arrangeres møter og kontordager i samarbeid 
med de lokale landbrukskontor. De har to ansatte i hel stilling som landbruksrådgivere. Det er til 
sammen 304 medlemmer, hvorav 40 pr. i dag er i Saltdal kommune. Det søkes om et 
driftstilskudd på kr. 30.000,- for 2013 fra Saltdal kommune.

Vurdering
Saltdal formannskap gjorde i 2009 (sak 19/09) vedtak om å gi et årlig tilskudd på kr.
25.000,- i 2009 og 2010 til drift av Norsk Landbruksrådgivning Salten. Bevilgningen for to år 
ble gjort for å slippe en ny saksbehandling hvert år (også tidligere år, når Salten Forsøksring 
eksisterte, ble det bevilget tilskudd for to år i samme sak). Tilskuddet ble bevilget fra 
næringsfond B og skulle utbetales etter søknad/anmodning. I f.sak 143/10 ble det bevilget kr. 
25.000,- pr. år til drift i 2011 og 2012. 

Norsk Landbruksrådgivning Salten er medlemsstyrt, og de fleste gårdbrukere i de aktuelle 
kommunene er i dag medlem. Organisasjonen driver rådgivning til alle bønder innenfor et vidt 
fagfelt. Jord- og plantekultur er fortsatt hovedfagfeltet, men de siste årene er det lagt stor vekt på 
økonomisk opplæring og forståelse. I tillegg satses det på kurs i salg og foredling av gårdens 
ressurser samt kurs i tilleggsnæringer.

Drifta finansieres med medlemskontingent, statlig støtte, kommunal støtte, kursinntekter



og prosjektfinansiering. I 2012 utgjorde samlet kommunal støtte kr. 310.000, og har ligget 
omtrent på dette nivået i flere år. Samlet driftsbudsjett 2012 var på ca. kr. 1,35 mill. 

Kommunenes bidrag til drifta av Norsk Landbruksrådgivning Salten bør stå i rimelig forhold til 
antall medlemmer fra, og reell aktivitet i, den enkelte kommune. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over tilskudd fra kommunene i 2012 sett i forhold til medlemsmassen pr. 31.12.11: 

Kommune
Antall medlemmer 
pr. 31.12.11

Mottatt komm. 
tilskudd 2012

Beiarn 30 35.000
Bodø 97 60.000
Fauske 62 50.000
Gildeskål 18 35.000
Meløy 45 80.000
Saltdal 37 25.000
Sørfold 14 25.000
Sum 303 310.000

Saltdal kommune har siden 2007 bidratt med et årlig tilskudd på kr. 25.000,-. Ut fra en 
sammenlikning med øvrige kommuner sett i forhold til medlemsmasse, aktivitet og 
kommunestørrelse vil det ikke være urimelig at tilskuddet fra Saltdal kommune økes til kr. 
30.000,-.

En fortsatt støtte fra kommunen til virksomheten vil være et positivt bidrag til videre utvikling
av primærnæringen i Saltdal, og rådmannen anbefaler at det gis tilskudd. Søknaden gjelder for
2013, men det er hensiktsmessig at det settes av midler for to år slik at man slipper ny
behandling i formannskapet hvert år. Virksomheten vil da også kunne jobbe mer langsiktig i 
forhold til sikkerhet i finansiering av drifta. Etter to år må det tas en ny vurdering.

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune innvilger Norsk Landbruksrådgivning Salten et tilskudd på kr. 30.000,- for 

hvert av årene 2013 og 2014. For 2015 og senere år vurderes tilskuddet på nytt.
2. Det er en forutsetning at også de øvrige kommunene bidrar med tilskudd i samme grad som 

tidligere sett i forhold til medlemsmasse og aktivitet.
3. Tilskuddet belastes næringsfond B, og utbetales etter anmodning fra Norsk 

Landbruksrådgivning Salten 



Saltdal kommune Arkiv: V50

Arkivsaksnr: 2010/340

Saksbehandler:  Marianne Hoff

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 4/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:

Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 1.7.2012

Foreliggende dokumenter:
Brev fra KS datert 21.6.2012 «Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 1.7.2012.»

Sakens bakgrunn
Kommunene har med virkning fra 1.1.2008 hatt ansvaret for å tilby klinisk veterinærvakt. 
Kommunene har også ansvaret fort å sikre tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell med 
virkning fra samme dato. 

Ordningen ble basert på en rammeavtale mellom KS og Den norske veterinærforening, den 
finansieres med øremerkede midler over Landbruksdepartementets budsjett.

Kommunene har samlet seg i vaktdistrikter. Kommunene Sørfold, Saltdal, Beiarn, Fauske og 
deler av Bodø (tidligere Skjerstad kommune) utgjør et vaktdistrikt der Fauske er vertskommune. 

KS har sagt opp avtalen med Den norske veterinærforening med virkning fra 1.7.2012. 
På sitt møte 23.5.20122 vedtok hovedstyret:
«KS påtar seg inntil videre å forvalte klinisk veterinærvakt. KS legger til grunn at staten 
(LMD/SLF) bidrar med praktisk og saklig støtte. Endringer i ressursfordeling m.v. drøftes med  
DNV, men partsforholdet med DNV videreføres ikke etter 01.07.2012. Ordningen evalueres  
innen utløpet av 2015».

Hovedstyrets vedtak har som forutsetning at kommunene slutter seg til vedtaket, siden dette ikke 
er en tariffavtale og derfor ligger utenfor det som KS etter sine vedtekter kan vedta på vegne av 
kommunene. 

Vedtaket av 23.5.2012 innebærer at det fortsatt blir en sentral forvaltning av klinisk 
veterinærvakt. Den vil bli ensidig administrert av KS på vegne av og i samarbeid med 
kommunene og etter drøftinger med DNV. I grove trekk blir dagens ordning videreført, med 
samme inndeling i vaktdistrikt og finansiering fra staten som før. 



Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til vedtaket i hovedstyret i KS av 23.5.2012 om at KS forvalter 
klinisk veterinærvakt som en sentral ordning. Ordningen skal evalueres innen utløpet av 2015. 



Saltdal kommune Arkiv: 42/9-18

Arkivsaksnr: 2012/529

Saksbehandler:  Judit Dahl

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 5/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan sentrum øst. 
Oppføring av garasje i friområde.

Vedlegg
1. Klage på formannskapets vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan sentrum øst, 

oppføring av garasje i friområdet.
2. Bilder fra området.
3. Kart med utvidelse av garasje.

Foreliggende dokumenter:
Formannskap sak 138/12, datert 18.09.2012.

Sakens bakgrunn
Det søkes om utvidelse av garasje på Gnr. 42 bnr. 9, Sandbakkveien 14 på Rognan. Gammel
garasje har bredde 2,8 meter. Ny garasje har bredde på 5,5 meter og lengde 8 meter. Mønehøyde 
vil være samme som eksisterende bebyggelse den koples på. Området omfattes av
reguleringsplan for Sentrum øst, vedtatt av Saltdal kommunestyre 18.6.1981. Utvidelse på 2,7
meter i vest er lokalisert i område regulert til friområde (park, turveg, lekeplass). I dette området 
tillates det oppføring av bygninger som har naturlig tilknytning til friområdet. Det kreves derfor
dispensasjon for tiltaket etter Plan- og bygningslova § 19-2. Området er lokalisert i 100 
metersbeltet fra sjø.

Formannskapet behandlet saken 18.09.2012, utvalgssak 138/12. Formannskapet innvilget 
søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan Sentrum øst med bakgrunn at;

1. Det anses at fordelene (forskjønning) ved tiltaket er vesentlig høgere enn ulempene.
2. Utbyggingen medfører ikke til vesentlig ulempe for friluftsinteressene i området.
3. Planens intensjoner ivaretas.

Etter vedtak er fattet er det kommet inn en klagesak fra nabo.



Vurdering
Selve tiltaket er lokalisert på adkomst ned til strandområdene. Adkomst til strandsonen er sikret
som friområde fra avkjørsel Sandbakkvegen (kjøreveg). Adkomsten er i dag 5,7 meter, men vil 
bli redusert til 3m.(2,5m) etter utbyggingen. Innsnevringen kan føre til ulemper for friluftslivets
interesser, blant annet ved at den blir mer privatisert og mindre innbydende. 

Administrasjonen har vært på befaring og målt inn gjerde og ny plassering av garasje som er vist 
på kart.

Innspill fra Torill Eriksen - Utbyggingen vil medføre at intensjonen med opprettelse av 
friområdet ikke lenger er til stede og at det ikke bør legges mer hindringer i veien for at 
befolkningen skal ha mulighet til å benytte seg av området i fjæra.
Utvidelse av garasje vil ikke berøre friområdet, se kart. Garasjeplassering vil komme ut i  
område som er avsatt til passasje ned til havnehage og som i dag kan brukes ned til friområdet.  
Slik situasjonen er, vil det ved utvidelse av garasje være plass til passasje ned til friområdet.

Sak vurdert og Saltdal Formannskap befarte området 27. juni 2012.
Konklusjon var at tiltaket vil ikke forringe friluftslivets muligheter for adkomst ned til sjøen.  
Tiltaket vil forskjønne området vesentlig og ivareta friluftsinteressene.

Rådmannens innstilling
Formannskapet kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken som ikke var kjent da 
saken ble behandlet (sak 138/12).

Formannskapets vedtak i sak 138/12 den 18.09.12 opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.



Saltdal kommune Arkiv: 251

Arkivsaksnr: 2012/713

Saksbehandler:  Stein Kaare Orø

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 6/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:

Overføring av budsjettmidler kjøp lastebil fra 2012 til 2013

Grunnet lang anbudsutlysningstid på Doffin iht. innkjøpsforskriften, lang leveringstid og 
ombygningstid gjør at levering av tidligere bestilt lastebil først kan skje i 2013. 

Saltdal kommune har tidligere vedtatt kjøp av lastebil kr. 1.300.000 som finansieres gjennom 
ubrukte lånemidler og kr. 250.000 fra ubrukte lånemidler kjøp av slam- spylebil. Disse midlene 
overføres for kjøp av ny lastebil som var planlagt levert november/ desember 2012.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune overfører tidligere vedtatte budsjettmidler for kjøp av lastebil kr. 1.300.000 og 
ubrukte lånemidler fra kjøp av slam- spylebil kr 250.000 til 2013. 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/1

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 7/13 15.01.2013

Sign. Eksp. til:

Nordland båtbyggermuseum, hovedprosjekt, fase 1

Framtidsbilde 2016, foreløpige rammer og holdepunkter.

Foreliggende dokumenter:
Forprosjektet « den verdifulle kystkulturen»
Formannskaps sak  18.09.12
Mellomrapport fra prosjektgruppa av 21.12.12
Styringsgruppas behandling 08.01.13

Sakens bakgrunn
Prosjektgruppa og prosjektleder hat nå arbeidet i 4 mnd. etter at formannskapet vedtok 
prosjektplan for prosjektet og engasjerte prosjektleder. Det er lagt ned et stort arbeid, og det er 
avholdt  6 arbeidsmøter i prosjektgruppa.
Styringsgruppa er etablert og har hatt to møter når denne saken behandles.

Saltdal kommune kom med i verdiskapingsprogrammet Den verdifulle kystkulturen i 2009. Et 
båtbyggermuseum i Rognanfjæra var ett av delprosjektene. I mars 2011 vedtok kommunestyret å sette i 
gang et hovedprosjekt for et båtbyggermuseum med basis i et forprosjekt. Opprinnelig skulle 
hovedprosjektet gå over to år. Det er nå redusert til ett år.

Formannskapet vedtok i møte 18.09.12 rammene for dette utviklingsarbeidet som nå har pågått siden 
starten av oktober. Prosjektbeskrivelsen la opp til en statusrapportering ved årsskiftet siktemålet er å 
tydeliggjøre målbildet og rammer for det videre arbeid. 

I dette notatet gir prosjektgruppen innspill til konkretisering av og foreløpige holdepunkt for et 
båtbyggermuseum i Rognanfjæra. Et mer gjennomarbeidet prospekt skal legges fram i september 2013. 

I notatet er tiltakene som ønskes gjennomført i 2013 presisert og finansiering av disse arbeidene er under 
arbeid. Det er søkt eksterne midler fra Norsk kulturminnefond til rehabilitering av Lieng-naustet og 
Dragesaga (rehabilitering av et av disse i 2013), det er planlagt arbeid med å legge til rette og 
motivere/organisere dugnadsarbeid tilknyttet dette arbeidet, noe som vil være en stor del av en lokal 



egenandel. Videre er det søkt DA – midler til ytterligere finansiering av de planlagte/skisserte tiltakene 
knyttet til etablering av båtbyggermuseet. Etablering av «Strandveien» og rydding av fjæra vil kreve 
dugnadsinnsats, velvilje og innsats fra kommunens egne avdelinger og støtte fra eksterne bidragsytere. 
Det vil bli søkt om «Stedsutviklingsmidler». Dette tiltaket bør gjennomføres uavhengig av Nordland 
båtbyggermuseum.

Foreliggende rapport fra prosjektgruppa er behandlet i styringsgruppa 08.01.13. Styringsgruppa 
gikk gjennom rapporten og sluttet seg til denne, med en liten justering av formulering om 
målgrupper og særlig tilrettelegging for å nå barn og unge. Rapporten legges fram med følgende

Oppsummering og tilrådinger  
1. Prosjektets hovedmål 2016 og resultatmål for 2013 fastholdes i den videre planlegging.
2. Under navnet Nordland båtbyggermuseum skal historien om Nordlands båter og båtbygging utvikles  

og formidles på en opplevelsesrik måte. Saltdals båtbyggerhistorie er en referanse. Trebåtbyggingen  
vektlegges, med Nordlandsbåten i fokus

3. Saltens og Nordlands befolkning er museets viktigste målgrupper. Herunder tilrettelegging for å nå  
barn og unge.

4. Båtbyggermuseet planlegges med sikte på at minst 10 000 mennesker er innom hovedanlegget hvert  
år.

5. Formidlingsgrunnlaget baseres på båtbyggingen oppe i bygda og i Rognanfjæra. Det samarbeides  
med sykkelprosjektet om et helhetlig opplegg for kunnskapsbygging og opplevelser.

6. I Rognanfjæra baseres videre planarbeid på at de 5 utvalgte byggene kan inngå i museet. Det  
inviteres til å formalisere et visningssamarbeid med restaureringsmiljøet og med Kai Lindes  
båtbyggeri.

7. Museets publikumsfunksjoner og basisutstillingen legges til Rognanbryggan. 
8. Framtidig innhold og bruk av Liengnaustet og Dragesaga i museums-sammenheng skal  

konkretiseres før man starter restaureringsarbeider, forutsatt fullfinansiering
9. Prospektet for Nordland båtbyggermuseum 2016 skal også inneholde ei planskisse for  

båtbyggingens varige ”fotavtrykk” i Rognanfjæra. Den skal også vise hvordan museet aktivt kan  
understøtte stedsutviklingen.

10. Omfanget av og kvaliteten på de fysiske resultatene av prosjektarbeidet høsten 2013, beror både på  
tilgangen på ressurser og tidsfaktoren. Det er nødvendig å mobilisere til en ”storspleis” om og  
invitere til en bred bygdedugnad om utviklingstiltakene.  

Rådmannens innstilling
Formannskapet slutter seg til vurderingene og tilrådingene fra prosjektgruppa med endringen fra 
styringsgruppa og prosjektarbeidet forutsettes videreført i tråd med det framlagte dokumentet.
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Styrking kultur - prosessplan

Foreliggende dokumenter:

- Kom.st.sak 11/111: Saltdal kommunes årsbudsjett 2012.
- Kom.st.sak 79/12: Saltdal kommunes økonomiplan 2013 – 2016
- Skisse prossesgruppe (vedlegg)
- Kulturenhetens samarbeidspartnere,  notat utarbeidet av tidligere enhetsleder, Liv Krane, 

våren 2012 (vedlegg).

Sakens bakgrunn
Historikk:
Fra 2003 har Saltdal kommune vært organisert etter den såkalte to-nivåmodell, noe som flere 
kommuner vedtok på den tiden. I ettertid er det blitt gjort tilpasninger til modellen slik at en i 
dag ikke kan si at en har en ren to-nivåmodell. De vesentligste organisasjonstilpasninger som er 
foretatt er:

- Bygningsenheten er sammenslått med teknisk drift.

- Helseenhet og sosial-og familieenhet er sammenslått til en enhet, HEFA.

- Bygningsenhet og teknisk drift er slått sammen med Plan-og utvikling

- Organisering av skolesektoren, vurdering foretatt. Flertallet kom fram til opprettholdelse 
av dagens organisering. Mindretallet var av en annen oppfatning.

Nåsituajon:
Budsjettvedtak 14.12.2011:

«Utrede om kulturenheten kan styrkes gjennom bedre samhandling/sammenslåing med andre 
enheter, da med fokus på Plan/næring»



Dette var ett av flere verbalforslag i budsjettvedtaket og rådmannen har redegjort for situasjonen 
i notat til politikere. I utlysningsfase/tilsettingsfase av kultursjef aktualiseres budsjettvedtaket og 
prosessen i forhold til å rekruttere ny kultursjef er stoppet opp med tanke på ny vurdering av 
nevnte verbalforslag.

Politiske signaler i forhold til organisasjonmodell.
Det er i flere sammenhenger stilt spørsmål med om dagens organisering av kommunale tjenester 
er optimal, oftest i forbindelse med økonomi- og budsjettbehandling.

Økonomiplan 2013 -2016, Kom.st.vedtak,sak 79/12, pkt 5.
I økonomiplanen for 2013 – 2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å tilpasse 
seg Saltdal kommunes forventede inntektsramme og behov. Det vil bl.a. innebære å nedsette 
arbeidsgruppe(r), som skal se på nye løsninger på dagens bemanningssituasjon, organisasjons-
og samarbeidsrutiner. 

F.sk.møte 27.11.2012
Saken ble drøftet i Formannskapet med tanke på en konkretisering av vedtaket. Målet ble 
presisert noe nærmere med at det var ment en utredning med tanke på at kulturarbeidet i Saltdal 
skulle styrkes gjennom bedre samhandling/sammenslåing med andre enheter. Videre ble det 
antydet et noe utvidet omfang som omfatter også andre enheter enn spesifikt plan- og utvikling. 
Videre ble det antydet effektivisering, kvalitet på tjenestene og ressursbruk i forhold til 
brukerne. Formannskapet vil være styringsgruppe for arbeidet.

Vurdering
I henhold til verbalforslaget i budsjettvedtaket fra desember 2011 ble det gitt en orientering i 
Formannskapet 06.03.2012 der det ble skissert mandat og prosess. Videre ble det utarbeidet et 
omfattende notat fra kulturavdelingen som omhandler kulturenhetens samarbeidspartnere, et 
godt grunnlag for videre arbeid. (Vedlagt). Arbeidet skulle etter planen sluttføres i mai 2012, 
men stagnerte, mest sannsynlig av kapasitetshensyn og noe usikkerhet i forhold til forståelse av 
oppgaven. 

Kulturenhetens tjenesteområder er i hovedsak følgende (Jfr.siste årsmelding - stikkord):
- Lokalt ressurssenter for kultur

- Kulturskole

- Bibliotek

- Fritidsaktiviteter barn og unge

- Fysisk aktivitet og naturopplevelse/Idrett

- Lokalhistorie

- Kulturvern

- Kino

I tillegg kommer tidsaktuelle utviklingsprosjekt som Slipen, Båtbyggermuseum, Sykkelprosjekt 
og Kvernstein. Tidsaktuelle forhold som økt satsing på folkehelse, forebygging og gode 
oppvekstvilkår må få en sentral plass i utredningen.
Rådmannen er av den oppfatning at det er behov for en nærmere presisering av oppgaven. Dette 
bl.a. på bakgrunn av signaler fra Formannskapet i siste møte. Videre må det tas hensyn til 



kapasitet i forhold til den prosess som skal kjøres innenfor redusert bemanning både innen 
kultur og sentraladministrasjon. Rådmannen ser for seg en prosessgruppe til å lede selve 
prosessen bestående av leder kultur, hovedtillitsvalgt og sentraladministrasjonen (leder og 
saksbehandler). Arbeidsgrupper innenfor de ulike områder etableres etter hvert med klare 
oppgaver/spørsmålsstillinger. 

Forslag til prosessarbeid:  
1. 15. – 31.jan: Oppstartsprosess der kulturenheten får i oppgave på bakgrunn av 

kommunestyrets vedtak til å komme med forslag til  viktige problemstillinger som de 
mener er sentrale for den berammede utredningsoppgaven (bedre 
samhandling/sammenslåing). 

2. 1. – 26. feb: Prosessgruppa bearbeider resultatet som legges fram for styringsgruppen. 
Dette for å få en nærmere presisering, spissing av oppgaven. Hvem skal involveres i det 
videre arbeid.

3. 27.feb. – 8. mars: Prosessgruppa etablerer arbeidsgrupper bestående av kultur og 
eventuelle samarbeidsparter og utarbeider klare oppgaver for videre prosess på bakgrunn 
av signaler fra styringsgruppen. (Herunder muligheter, fordeler, svakheter, ulemper). 

4. 9. mars – 4. apr: Arbeidsgruppene besvarer oppgavene.

5. 5. apr. – 16. apr.: Prosessgruppa bearbeider resultatet og legger det fram for 
styringsgruppen for eventuelle justeringer, herunder følgevirkninger for utvidet 
samarbeid/organisatoriske endringer.

6.  7.mai: Prosessgruppa legger utredningen fram for politisk behandling.

Rådmannens innstilling
Prosessplan for utredningsarbeid knyttet til kultur godkjennes.
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Utbygging av bredbånd i Saltdal.

Sakens bakgrunn
Denne saken har sitt utspring i et prosjekt som het «hvite flekker». Dette prosjektet var 
interkommunalt og sørget for utbygging av bredbånd til en del steder som ikke før hadde tilgang 
til bredbånd. Telenor vant anbudet og sørget for utbyggingen til disse stedene.

Sentralen i Vassbotn ble utbygd, men det var 9 abonnenter den gang som bodde for langt unna 
sentralen som ikke kunne få tilbud om bredbånd. Grensen er 5,9 km fra sentralen
For å skaffe disse abonnentene bredbånd, så ble ideen om utbygging av mobilt bredbånd (MBB)
lansert. Utbygging av MBB i området vil føre til at både Vassbotn, Vassbotnfjell og Evenesdal 
vil få mobildekning, noe som de ikke har pr. i dag. 

Vurdering
Vassbotn/Vassbotnfjell/Evenesdal. 

I 2012 var utbygging av MBB til de aktuelle stedene ute på anbud uten at det kom inn noe svar 
på dette. Aktuelle utbyggere er Telenor Mobil (TM) og Netcom.

Etter at anbudsrunden var ferdig hadde Saltdal kommune møte med Telenor Mobil 1. oktober 
2012. Der ble det klart at for Telenor er dette et tapsprosjekt. De ønsker at Saltdal kommune 
bygger og eier infrastruktur (strømføring, hytte og mast) til de 2 punktene Nonshågen og 
Vardushågen, og at TM leier plass til sitt utstyr for å kunne tilby 3 G til abonnentene i området. 
Netcom har signalisert at dette ikke er interessant for dem.

Saltdal kommune er positiv til utbygging og ser behovet for mobildekning i området men er 
ikke interessert i å bygge, eie eller drifte infrastruktur på de nevnte punkter.

Saltdal kommune har den 23. november 2012 hatt møte med Dragefossen ang. utbygging av 
infrastruktur i de nevnte områder. Under forutsetning av offentlig støtte for å dekke denne 



utbyggingen, så er Dragefossen interessert i å påta seg oppgaven med bygging av mast og hytte, 
samt framføring av strøm til nevnte punkter. De vil også påta seg årlige driftskostnader og 
vedlikehold på samme punkter.

Kostnaden for utbygging av infrastruktur er stipulert til kr. 1.300.000,-. 
Med 50 % dekning fra Nordland fylkeskommune vil Saltdal kommunes andel bli kr. 650.000,-. 
Det kan søkes om å få ytterligere tilskudd fra Nordland fylkeskommune ut over 50 %, men dette 
vurderes fra sak til sak.

Ny anbudsrunde i forhold til utbygging må kunngjøres i Doffin.

Graddis.
Saltdal kommune har også hatt henvendelse på utbygging av bredbånd i Graddis for å dekke 
behovet til Graddis fjellstue. Saltdal kommune velger å se på dette i samband med utbygging av 
ny Tollstasjon i nærheten av grensen. Dette har vært under planlegging i flere år. Saltdal 
kommune har ikke tilgang til noe fiberkabel i nevnte område. Dragefossen har tanker om å legge 
fiberkabel fram til grensen og da kan vi se på et mulig samarbeid i forhold til dette. Vi ser på 
dette når det blir aktuelt.

Tømmerdal.

Grunneierforeninga i Tømmerdal har henvendt seg til Saltdal kommune og etterspurt bredbånd.
De mener kommunen/det offentlige har ansvar for å skaffe bredbånd til alle innbyggere. Saltdal 
kommune har ingen fiberkabel lenger enn til Røkland.
Denne saken kan kanskje løses ved et samarbeid mellom Dragefossen og Saltdal kommune. 

Det er ikke satt av midler i vedtatte økonomiplan for 2013 – 2016 til dette formål.

Rådmannens innstilling
1. Det søkes om tilskudd fra Nordland fylkeskommune på totalsum for utbyggingen. Andre 

finansieringsordninger må vurderes dersom det gis redusert tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune.

2. Ny anbudsrunde i forhold til utbygging kunngjøres i Doffin.
3. Dersom kommunen skal bidra økonomisk til utbygging av infrastruktur for mobilt 

bredbånd for de nevnte områdene Vassbotn, Vassbotnfjell og Evenesdal, så må det 
vurderes i forhold til utarbeidelse av økonomiplan for 2014 – 2017.

4. Bredbåndsdekning for de to andre områdene, Graddis og Tømmerdal må vurderes 
separat, og eventuelle kostnader til dette innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 2017. 
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Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt

Foreliggende dokumenter:
Brev dat. 13.03.12 fra Grønt Punkt vedr. kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge med 
vedlegg.
Brev dat. 30.11.10 fra KS

Sakens bakgrunn
Grønt Punkt Norge er et system som er opprettet for å sikre forsvarlig retur og gjenvinning av 
brukt emballasje for produsenter av varer som er avhengig av egnet emballasje for transport/salg 
av sine produkter.  Firma med slikt behov er standardmedlemmer av Grønt Punkt Norge og 
betaler inn et vederlag som skal være med å dekke retur- og gjenvinningsordningen for 
emballasje. Vederlag betales av standardmedlemmene i forhold til deres bruk av emballasje  - se 
vedlegg.

KS har tidligere sendt ut brev der kommunene oppfordres til å melde seg inn som 
kontrollmedlem, jfr. vedlegget.

Saltdal kommune kan melde seg inn som kontrollmedlem. Dette medlemskap er gratis. 
Medlemskapet gir kommunen tilgang til oversikter over hvilke bedrifter som er tilknyttet som 
medlem.  Kommunen kan også ved gjennomføring av egne anbud eller konkurranser kreve at 
tilbydere skal være medlem av Grønt Punkt for å kunne være med i konkurransen.  

Det er også en forutsetning på de anbud/rammeavtaler som gjennomføres av SIIS, at det stilles 
tilsvarende krav.

Egne særskilte leverandøravtaler må kontrolleres av innkjøpskoordinator i forhold til krav om 
returordninger, mens SIIS har ansvaret for å kontrollere felles avtaler.



Vurdering

Det anbefales at Saltdal kommune viser at man er miljøbevisst ved å bli kontrollmedlem i Grønt 
Punkt Norge

 Rådmannens innstilling
Saltdal kommune melder seg inn som kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge.

.
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