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Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 37/13 28.05.2013

Sign. Eksp. til:

Referater - formannskap 28.05.13

Foreliggende dokumenter:
- Brev fra Nordland fylkeskommune dat. 21.03.13 vedr. fylkesplan for Nordland 2013-

2025

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/279

Saksbehandler:  Ivar Skogset

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 38/13 28.05.2013

Sign. Eksp. til:
Luftfartstilsynet, Saltdal Flyklubb

Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass. 
Høringsuttalelse fra Saltdal kommune.

Foreliggende dokumenter:
• Brev fra Luftfartstilsynet inkl. vedlegg, datert 04.03.13
• Saltdal Flyklubb. Søknad om fornyelse av konsesjon, datert 11.12.12
• Avtale om klargjøring og drift av Rognan Flyplass, datert 08.11.1993
• Kommunestyresak 40/11 vedrørende endring av avtale
• Brev fra Saltdal flyklubb med tilleggsopplysninger, datert 10.04.13
• Brev fra beboere tilhørende reguleringsplan «Idrettsplassen syd», datert 08.05.13

Sakens bakgrunn
Alle som driver eller innehar en flyplass (landingsplass) skal som hovedregel ha konsesjon, og 
dette gjelder også ved drift av Rognan Flyplass. Saltdal kommune er eier av flyplassområdet. 
Kommunen og Saltdal flyklubb inngikk i november 1993 avtale om klargjøring og drift av 
flyplassen, en avtale som fortsatt gjelder. Av avtalen går det fram at Saltdal flyklubb er ansvarlig 
for at det foreligger gyldig tillatelse til bruk av flyplassen. Dette betyr at det flyklubbens ansvar 
å sikre at kravet om konsesjon er oppfylt. Dagens konsesjon går ut i august 2013, og flyklubben 
har søkt om fornyelse av konsesjonen. Det søkes om konsesjon for en periode på 10 år.  

Det er Luftfartstilsynet som behandler søknaden om konsesjon. I følge luftfartslovens § 7-6 skal 
konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det 
være innhentet uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter. Myndighetene 
etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet, skal etter forholdene foreta en 
samordnet søknadsbehandling. Luftfartstilsynet har sendt søknaden på høring til Saltdal 
kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Statens Vegvesen. Videre 
ber de kommunen om å foreta evt. lokal høring dersom dette ansees relevant. Med bakgrunn i 
dette sendte Saltdal kommune konsesjonssøknaden på høring til de nærmeste naboene til 
flyplassen (boligeiere og en privat bedrift). Frist for Saltdal kommune til å komme med uttalelse 
til konsesjonssøknaden er 31. mai. 



Vurdering
Rognan Flyplass inngår i reguleringsplan for Skansen/Skansenøyra, som ble vedtatt av Saltdal 
kommunestyre i sak 58/90. Flyplassen ble da regulert til «Flyplass til ikke allmenn bruk», en 
betegnelse som nå ikke brukes lenger. Flyplasser er i dag inndelt i to kategorier, offentlig eller 
privat. Flyplassen på Rognan defineres som privat flyplass.

En innvilget konsesjon gjelder normalt i 10 år, men det kan i spesielle tilfeller gis konsesjon 
også for kortere tidsrom dersom særlige grunner skulle tilsi en kortere konsesjonsperiode. 

Avtalen mellom Saltdal kommune og Saltdal flyklubb fordeler ansvaret mellom utleier og 
leietaker. I 2011 ble det vurdert å endre avtalen, dette ble behandlet av kommunestyret i sak 
40/11. Der vedtok komunestyret at den eksisterende avtalen fra 1993 skulle forlenges inntil 
framtidig bruk av flyplassområdet avklares i forbindelse med rullering av kommunens arealplan.

I etterkant av brevet fra Luftfartstilsynet er det kommet to innspill til Saltdal kommune:

1. Tilleggsopplysninger fra Saltdal flyklubb, brev datert 10.04.13  

Saltdal flyklubb gir her mer informasjon om konsesjonssøknaden og flyklubbens syn på 
betydningen av Rognan Flyplass, samt alternative løsninger for utvikling av flyplassen:

• Generelt om betydning av flyplassen
 Luftsportsklubbene i Norge har et regionalt nedslagsfelt. I den sammenheng er Rognan 

Flyplass et sentralt og viktig sted for aktivitet i Nordland generelt og Salten spesielt
 Flyplassen har beredskapsmessig betydning for Salten og omegn (redningstjeneste/søk,  

skogbrannvakttjeneste)
 Alternativ landingsplass for planlagte småfly- og mikroflyturer
 Området er reelt sett et flerbruksområde, med utleie også til andre aktiviteter
• Rognan Flyplass og framtiden
 Flyklubben mener at på kort sikt (1-10 år) er flystripa på Rognan enda viktigere for  

luftsportsklubbene enn tidligere pga. mer begrenset tilgjengelighet ved Bodø Lufthavn
 På lengre sikt (10 år +) ventes det at tilgjengeligheten ved Bodø Lufthavn blir bedre, og  

at behovet for Rognan Flyplass er mindre akutt selv om flyplassen fortsatt vil være  
viktig.

 Luftsportsmiljøet i Salten skisserer tre ulike nivåer for mulig flyplassaktivitet på Rognan.  
Konklusjon og anbefaling er en konsolidering av Rognan Flyplass i et tidsperspektiv på 
10 år pluss/minus, noe som bl.a. vil muliggjøre nødvendige minimumsinvesteringer. 

 Rognan Flyklubb ber derfor om en avtale som sikrer en slik løsning, sekundært bes det  
om en videreføring av dagens avtalevilkår for drift av Rognan Flyplass

• Trekker sin tidligere søknad om økonomisk støtte til konsesjonsbehandlingen

2. Innspill til konsesjonssøknaden, fra beboere tilhørende reguleringsplan «Idrettsplassen   
syd»:

• Ønsker ikke at fornyet konsesjon skal gis
• Mener flyaktivitet på flyplassen forringer bomiljøet, både på grunn av støy og støv
• Påpeker at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt ved flyaktivitet



Slik administrasjonen i Saltdal kommune ser det kan flyplassen fortsatt ha en viss betydning 
dersom man velger å opprettholde dens funksjon. Men det ligger neppe noe særlig 
utviklingspotensial for utvidet bruk og samfunnsmessig betydning av området som flyplass. 
Dette bl.a. på grunn av naturlige begrensninger knyttet til funksjon som flyplass (tilgjengelig 
areal, nærhet til boligområder med de ulemper dette medfører mv.) og økt nærhet til Bodø 
Lufthavn. Mye er endret siden området ble regulert til flyplass i 1990 og avtalen med flyklubben 
inngått i 1993. Blant annet har kommunikasjonene til Bodø og Bodø Lufthavn bedret seg 
vesentlig gjennom etablering av Agendatoget og utbedringer av Rv 80. Dette har ført Saltdal 
«nærmere» Bodø, og bidrar til at flyplassen er lite interessant for kommersiell flyaktivitet. 

Bruken av flyplassen (som flyplass) har generelt blitt redusert i forhold til da avtalen ble inngått 
i 1993. Utviklingen har derfor ikke blitt slik man den gang så for seg med økende behov og 
betydning for flyplassen. Flyplassen vil derfor først og fremst være et utgangspunkt for 
begrenset aktivitet med fritidsflygning/fallskjermhopping o.l., noe som også understøttes av 
innspillet fra Saltdal Flyklubb. Dette er aktiviteter som i seg selv kan ha en viss betydning og 
som også kan medføre andre positive ringvirkninger. 

I tillegg vil flyplassen kunne ha en viss beredskapsmessig betydning, jfr. innspill fra flyklubben. 
Den beredskapsmessige funksjonen kan imidlertid fortsatt ivaretas selv om flyplassen legges 
ned. Det fins landingsmuligheter for helikopter knyttet til bl.a. eksisterende idrettsbane, 
alternativt kan man legge til rette for en beredskapsmessig funksjon på en liten del av det totale 
området som nå skal vurderes. 

Flyplassområdet har en sentral plassering på Rognan, og ligger nært Rognan sentrum. Med en 
slik beliggenhet er det innlysende at området er svært interessant i et utviklingsperspektiv for 
Rognan og Saltdal kommune. Derfor må flyplassens betydning som flyplass veies opp mot 
andre samfunnsviktige arealbehov man har i Rognanområdet. Dette er også bakgrunnen for at 
kommunestyret gjennom sitt vedtak i sak 40/11 la til grunn at framtidig bruk av flyplassområdet 
måtte avklares i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen i Saltdal kommune mener i likhet med kommunestyrets vedtak i sak 40/11 at 
tiden nå er inne for å sette i gang planarbeid rundt flyplassområdet framtid. I dette arbeidet er 
det et mål å utvikle området på en slik måte at det bidrar best mulig til en positiv utvikling av 
Saltdalssamfunnet. Et viktig moment i denne sammenhengen er blant annet behovet for 
sentrumsnære boliger. Saltdal kommune må være aktiv for å legge til rette for økt boligbygging, 
og da er det viktig også å ha tilgjengelig sentrumsnære, byggeklare tomter. I dag er det 
begrenset med tilgang på slike arealer, og flyplassområdet har helt klart et betydelig potensial 
for bl.a. å bli et attraktivt boligområde. 

Man bør imidlertid ikke vente til tidspunkt for rullering av kommuneplanens arealdel med å 
starte planarbeid for alternativ utvikling av flyplassområdet. Dette arbeidet bør startes opp 
snarest mulig, i og med at det allerede nå er begrenset tilgang på nye tomter. En helhetlig 
vurdering av flyplassområdets utviklingsmuligheter er dessuten en omfattende prosess som vil ta 
noe tid. Saltdal kommune bør derfor ikke vente med å sette dette arbeidet i gang, det gjelder å 
være i forkant av utviklingen. Sett i et slikt perspektiv vil det ikke være riktig å innvilge 
konsesjon for en periode på 10 år pluss/minus slik Saltdal flyklubb ønsker. 

Med bakgrunn i vurdering av flyplassområdets samfunnsmessige betydning for utvikling av 
Rognan og Saltdalssamfunnet anbefaler rådmannen derfor at en evt. fornyelse av konsesjon for 
Rognan Flyplass kun gis for en meget tidsavgrenset periode. En evt. konsesjon bør knyttes opp 
mot den avtalen Saltdal kommune og Saltdal flyklubb har i dag. Avtalen kan sies opp med ett 
års varsel. En konsesjon kan knyttes direkte til avtalen på en slik måte at konsesjonen gjelder 



kun så lenge avtalen er gyldig. Dersom avtalen sies opp, opphører dermed konsesjonen 
automatisk etter ett år fra oppsigelsestidspunktet. Slik rådmannen ser det vil det være en naturlig 
konsekvens å si opp avtalen når det settes i gang en prosess i forhold til endring av 
reguleringsformålet fra flyplass til andre formål. 

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

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

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



Saltdal kommune Arkiv: 45/80

Arkivsaksnr: 2013/238

Saksbehandler:  Rolf Inge Fåkvam

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 39/13 28.05.2013

Sign. Eksp. til:

Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik
Vedlegg
1 Ny fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik
2 Nabovarsel
3 Kart
4 Tegninger
5 Nabovarsel. Ettersendt
6 Byggetillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik
7 Klage på vedtak - Byggesak. Vik

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har i delegert vedtak saksnr. 2013/238 den 14.03.13 gitt Torleif Vik tillatelse 
til oppføring av ny sauefjøs på gnr 45, bnr 80 i Vik. Tiltaket er søknadspliktig etter plan og 
bygningsloven § 20-2 (alminnelig driftsbygning i landbruk).
Gnr 45, bnr 80 er i kommuneplanens areadel benevnt som LNF-B 3. Dvs at området er definert 
som landbruksområde som tillater spredt boligbebyggelse. 

Definisjon av LNF-område: 
Landbruks-, natur-, og friluftsområde. Dette er en arealkategori som benyttes i kommuneplanens 
arealdel. LNF-områder omfatter jordbruk, skogbruk og hagebruk, naturområder, utmark og 
friluftsområder. LNF-område hvor spredt utbygging er tillatt: Hensikten med bestemmelsen er å 
gi rom for å innpasse visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæring, 
uten å gjøre det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte 
tilfellet. I dette tilfellet vil det si at det er ett landbruksområde som kan bebygges med bolighus 
der det ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser.

I etterkant av gitt byggetillatelse har Saltdal kommunen mottatt en felles klage på 9 punkter fra 
Larissa Vik, Arnold Moen og Ole Henrik Vik.



Vurdering
I klagen på delegertvedtak mener saksbehandler at klagen kun er relevant i forhold til 
saksbehandlingen etter Plan og bygningsloven der det klages over manglende nabovarsel, 
resterende punkter er av privatrettsligkarakter.

Tiltakshaver er selv ansvarlig i å ivareta at fjøset oppføres i henhold Plan og bygningsloven med 
underliggende forskrifter. Dette skal også ivareta avrenning og andre driftsmessige forhold.

Arnold Moen og Ole Henrik Vik er gjenboere til eiendommen som skal bebygges, dvs at FV 
515 ligger mellom eiendommene. Avstanden fra omsøkt fjøs til klagerne Arnold Moen og Ole 
Henrik Vik er ca. 110meter. 

Larissa Vik er ektefelle med Halvard Vik som har underskrevet nabovarsel samt underskrevet 
erklæring for å sette fjøset nærmere hans grense enn 8 meter. 

Hvorvidt Arnold Moen og Ole Henrik Vik skulle ha vært varslet fra tiltakshaver eller om 
kommunen vurderte søknaden etter PLB § 21-3 som sier at kommunen kan frita søkeren fra å 
varsle naboer og gjenboere når deres interesser i liten grad berøres av arbeidet. I dette tilfellet er 
avstanden mellom fjøs og bolig over 100 meter og det kan diskuteres om de berøres av tiltaket.

Hadde gjenboere fått mulighet til å skrive på nabovarsel og kommet med merknad/ klage ville 
saksbehandler godkjent tiltaket. Dette utfra definisjonen at dette er ett område avsatt i 
kommuneplanen som LNF-område.

Larissa Vik, Arnold Moen eller Ole Henrik Vik ønsker å få møte i formannskapet for å 
framlegge sine synspunkter svare på spørsmål på framlagt klage.  

Rådmannens innstilling
Klage fra Larissa Vik, Arnold Moen og Ole Henrik Vik tas ikke til etterretning, delegert vedtak i 
byggesak opprettholdes.



Saltdal kommune Arkiv: 252

Arkivsaksnr: 2012/1315

Saksbehandler:  Stina Fridtjofsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 40/13 28.05.2013
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Søknad om videreutlånsmidler 2013

Foreliggende dokumenter:

1. Skriv fra Husbanken, dat. 21.12.2012
2. Søknad om opptak av tilskuddsmidler/lånemidler for år 2013, dat. 24.01.2013
3. Bevilgning av Startlån for 2013, dat. 12.03.2013
4. Utskrift av årsrapport (bruk av midler hittil i år) 2013, dat. 14.05.2013
5. Søknad om mere lånemidler for 2013.dat. 06.05.2013

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune vurderer årlig nødvendigheten av å ta opp lån til videre utlån (Startlån) og 
tildeling av tilskuddsmidler (boligtilskudd) til etablering og tilpasning (utbedring). Disse 
midlene søker enkeltpersoner til etablering i bolig eller tilpasning (utbedring) av eksisterende 
bolig.
Ordningene er behovsprøvd og kommunen har utarbeidet egne regler som ble vedtatt av 
kommunestyret i sak 004/04 – 12.02.2004. Reglene baserer seg på Husbankens forskrifter og 
retningslinjer for ordningene. 

Søknadene administreres og behandles pr. tiden ved enheten helse og familie. Men ble i 
partnerskapsmøtet NAV – Saltdal kommune den 13.05.2013 enighet om at boligkontoret flyttes 
fra HEFA til NAV. 

For år 2013 har saltdal kommune fått tildelt kr 5 000 000,- i lånemidler og kr. 200 000,- i 
tilskudd til etablering.
Saltdal kommune har allerede nå lånt ut for kr. 5 170 000,-, så det er sendt inn søknad til 
husbanken om ytterligere kr 3 000 000,- i startlån.



Vurdering
Lånemidlene ved nytt låneopptak i 2013 vil ha en flytende nominell innlånsrente fra Husbanken 
på 2,089 % pr.01.04.13. 
Startlån og boligtilskudd gjennom kommunen er et svært viktig bidrag til boligetablering, uten 
disse midlene vil mange ikke vært i stand til å etablere seg med egen bolig. Startlån og /eller 
boligtilskudd er også viktig i forhold til tilpasning og utbedring av boliger. 
Saltdal kommune ser en økning i søknader om refinansiering av gjeld, der startlån er eneste 
løsningen for å klare å beholde boligen.  

Tidligere har vi nevnt at disse ordningene (lån/tilskudd) også er med på å redusere behovet for 
sosialhjelp – og dette kan vi se i sammenheng med at mange etableringer ved bruk av disse 
midlene kommer gunstigere ut enn ved leie av bolig, både ved lavere boutgifter og ved 
skattemessige fordeler. 

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

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



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/43

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 41/13 28.05.2013

Sign. Eksp. til:

Prosess vedr. styrking av enhet for kultur

Foreliggende dokumenter:
- Formannskapssak 8/13, 13/-13 
- Sammenstilling av innspill fra ansatte på kulturenheten 31.01.13
- Drøftingsnotat dat. 18.02.13 med tilføyelse av styringsgruppas kommentarer fra møte 

26.02.13
- Brev til de definerte arbeidsgruppene
- Innspill fra arbeidsgruppa – kulturskole/skolen
- Innspill fra arbeidsgruppa – kultur/næring
- Innspill fra arbeidsgruppa – Kultur, barnevern og rus/psykiatri
- Innspill fra arbeidsgruppa – kultur, folkehelse, friskliv og frivillighetssentral

Sakens bakgrunn
Under budsjettvedtaket 14.12.11 ble det vedtatt å utrede om kulturenheten kan styrkes gjennom 
bedre samhandling/sammenslåing med andre enheter, da med fokus på plan/næring.

For å utrede dette, ble det igangsatt en prosess i hht. prosessplan som ble vedtatt i 
formannskapet 13.01.13. Ansettelse av enhetsleder for kultur er blitt utsatt til resultatet av 
prosessen er behandlet politisk.

I prosessplan er formannskapet definert som styringsgruppe.

Prosessgruppa bestående av Anders Krane, Roger Johansen, kst. rådmann Mary-Ann Meisler og 
Christin Kristensen har hatt 6 møter i løpet av prosessens progresjon.  Prosessen har fulgt 
fremdriftsplanen i den vedtatte prosessplan.

Første del av prosessen bestod av å få innspill fra kulturenhetens ansatte om forslag på områder 
der forbedring av samarbeid/samhandling kan bidra til å styrke enheten.

Disse innspillene ble sammenstilt i notat dat. 31.01.13 og ga grunnlag for det videre arbeidet.



På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et drøftingsnotat dat. 18.02. som ble lagt frem for 
styringsgruppa 26.02.13.  Notatet skisserte det videre arbeidet i prosessen som skulle bestå av 
danning av 4 arbeidsgrupper med bakgrunn i følgende samarbeidsområder:

1. Videreutvikle samarbeid mellom skolene og kulturskolen.
2. Et mer strukturert samarbeid mellom (a)frivillighetssentralen og kultur; (b)friskliv, 

folkehelse og kultur; (c)fritidsavdeling PLOM og kultur.
3. Det kan med fordel etableres strukturert samarbeidsarena samlet for alle de som er nevnt 

i pkt. 2
4. Videreutvikle samarbeid mellom kultur og næring/utvikling.

Gruppene fikk følgende oppgaver:
- Lag inntil 5 samarbeidspunkter som man enes om er nyttig å satse på – med henvisning 

til muligheter, fordeler, svakheter, ulemper.
- Lag forslag til samarbeidsarena og -rutiner og et årshjul for planlegging av 

samarbeidspunktene med fastsetting av tidspunkt når samarbeidet bør skje.
- Dersom det fremkommer konkrete forslag til omorganisering, kan disse legges frem med 

sikte på å kunne brukes ved en større prosess.

Styringsgruppa hadde følgende kommentarer til notatet:
- Det bør også fremkomme hvordan man kan få et bedre samarbeid med frivillige 

organisasjoner generelt.
- Representant fra ungdomsrådet bør være med i arbeidsgruppa vedr. ungdom.
- Arbeidsgruppene bør suppleres med et medlem utenfor kommunal virksomhet f.eks. 

frivillige organisasjoner.

Når det gjelder strekpunkt 1 og 3 har prosessgruppa vurdert det slik at frivillighetssentralen 
ivaretar forholdet til frivillige organisasjoner generelt og er utenfor den kommunale 
virksomheten.   Ungdomsarbeidere på kulturenheten har tett kontakt med ungdomsrådet, slik at 
deres interesser ble også ivaretatt.

Etter fristens utløp har alle fire arbeidsgrupper gitt tilbakemelding, jfr. vedleggene.

Samtlige grupper har foreslått konkrete tiltak for forbedring av samarbeid på ulike felt som kan 
bidra til styrking av kulturenhetens arbeid og andre fagfelt.

Ingen av gruppene har foreslått organisatoriske endringer på det nåværende tidspunkt for å få til 
bedre samarbeid/samhandling.

Vurdering
Styringsgruppa har ved oppstart av prosessen gitt tydelige signaler på at man skulle ta 
utgangspunkt i at kulturenheten skulle bestå  som enhet og at arbeidet skulle være fokusert på 
styrking av enheten gjennom bedre samarbeid/samhandling. Det er med dette utgangspunkt 
gruppene har besvart oppgavene.

Kommentarer til svar fra gruppene:

Kulturskole/skole: 
Som det fremgår av vedlegget, er det allerede etablert et godt samarbeid og det planlegges flere 
samarbeidstiltak. Det kan også nevnes at det foreslås en positiv tenkemåte, jfr. «fremsnakking».



Ved dagens organisering er det naturlig at kulturskolen ligger under kulturenheten. 
Om det i fremtiden vurderes å etablere én enhet for skolene, kan det vurderes om kulturskolen 
kan overføres til denne.  Ved trange budsjetter, kan det være fare for at kulturskolen blir en 
salderingspost sett i sammenheng med de øvrige skolene.

Det er heller ikke gitt at en overføring vil bidra med større grad av samarbeid enn det er i dag.

Kultur/næring:
Denne gruppa har nevnt konkret at omorganisering av enheten ansees ikke å gi grunnlag for 
styrking av samarbeidet mot andre.
Det er også nevnt at det ansees ikke som nødvendig med en formell organisering av samarbeidet 
mellom kultur og plan/næring.  Det bør likevel legges opp til godt samarbeid på prosjekter som 
er naturlig knyttet til kultur og plan/næring.

Kommunen har til tider mange ulike prosjekter på gang. 
For plan/næring er det situasjonsbetinget om det er kultur eller andre enheter som det er naturlig 
å samarbeid med innenfor ulike områder.

Plan/næring er ofte involvert i konkrete prosjekter som har flere samarbeidspartnere.
En generell forbedring av prosjektstyring i kommunen kan bidra til bedre rolle- og 
ansvarsavklaring som gir igjen bedre grunnlag for samarbeid.

Når det gjelder kulturbasert næring bør man være bevisst på å ha klare grenser slik at ikke 
kulturenheten involveres på områder som ikke hører til under kommunens kulturarbeid.

Da organisering av næringsarbeidet er under vurdering, må samarbeidet mellom næring og 
kultur tilpasses når dette er avklart.

Kultur/barnevern/rus/psykiatri:
Arbeidsgruppa har foreslått at det lages et tettere samarbeid for å sørge for at det lages arenaer 
og aktiviteter som kan også være positiv for barn/ungdom med ulike typer særlige behov. 

Med utgangspunkt i etablerte samarbeidsfora, kan kultur sammen med de andre tjenester utvikle 
tilbud som kan være oppleves positivt for ulike brukere samtidig som andre ungdom også vil 
delta.  Slikt samarbeid er foreslått å skje etter behov i løpet av hele året.

Kultur/folkehelse/friskliv/frivillighetssentralen:
Frisklivssentralen er så vidt kommet i gang og er under utvikling.  Folkehelsekoordinator vil 
arbeide tett sammen med dem.  
Gruppa har sett en fordel ved at de i lag kan samarbeide om planlegging av tiltak som vil være 
positiv for alle parter.  Kultur og frivillighetssentralen vil være med å bygge opp tjenester som 
folkehelse og friskliv kan bidra med. Planlegging av tiltak kan med fordel kvalitetssikres ut fra 
ulike synsvinkler – bl.a. folkehelse, helsemessig, forebygging, aktualitet for ungdom.
Samarbeidet mellom disse vil også være nyttig da de er knyttet opp mot ulike instanser som det 
kan søkes om midler til konkrete tiltak som ønskes gjennomført.
Gjennom frivillighetssentralen og enhet for kultur, vil man også kunne dra inn frivillige 
organisasjoner der dette er naturlig.



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

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

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

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

- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.
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Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten

Foreliggende dokumenter:
- Notat fra NAV Saltdal dat. 19.03.13.

Sakens bakgrunn
Flyktningetjenesten har i dag 2 hele stillinger, flyktningkonsulent og miljøarbeider. Tjenesten 
har vært drevet uten programrådgiver siden 2006. Før det, var det tilsatt prosjektleder i 2004 
som fikk ansvaret for implementeringen av introduksjonsloven i Saltdal kommune. I tillegg var 
prosjektleder programrådgiver i perioden våren 2004 til juni 2006. Etter dette har ikke tjenesten 
hatt denne viktige funksjonen, men delt på oppgaver og ansvar mellom flyktningkonsulent og 
voksenopplæringen. 

Nav Saltdal har vært i kontakt med andre kommuner vedrørende organisering og bemanning av 
flyktningetjeneste og finner ut at alle som bosetter voksne flykninger, har programrådgiver. Vi 
har sjekket med kommuner på vår egen størrelse. 

Per i dag har kommunen 11 deltakere i programmet hvorav 3 som er i svangerskapspermisjon og 
skal inn i programmet så snart permisjonen er over. Vi skal innerverende år bosette 10 nye 
flyktninger, og i årene fremover forventes det årlig nye 10 slik det har vært de siste årene. 
Saltdal kommune vil i løpet av året og våren 2014 ha ca. 20 personer i introduksjonsprogrammet 
dersom vi lykkes med bosettingen. 

Flyktningetjenesten er administrativt lokalisert til Nav Saltdal. Etter en omorganisering i Nav 
kontoret, er de fleste økonomiske sosialsaker knyttet til bosatte flykninger flyttet til mottaket i 
kontoret i tett samarbeid med flyktningkonsulenten. 

I mange år har Saltdal kommune drevet introduksjonsprogrammet uten en programrådgiver. 
Resultatet av dette ser vi i dag, i form av lav kvalifisering til arbeidslivet og til tider lav 
språkferdighet på deltakere som har avsluttet sitt introduksjonsløp. Nav har utfordringer knyttet 
til videre kvalifisering til arbeid av deltakere som er ferdig med introduksjonsprogram grunnet 



svake språkferdigheter. Språk er nøkkel til arbeidslivet og språk må også kunne tilegnes på 
andre arenaer i tillegg til skolesituasjonen. Her vil en programrådgiver være en viktig aktør, å 
søke de individuelle mulighetene til språkkunnskap i en samhandling med voksenopplæringen. 
Deltakere som har avsluttet sitt introduksjonsløp må ha språkferdigheter dersom Nav skal kunne 
bruke sine tiltaksmuligheter i videre kvalifisering til arbeidslivet.    

Vurdering      

Når Nav får overført brukere som er ferdig med sitt introduksjonsprogram, bør deltakere være 
klar for formidling til arbeid, eller med litt ekstra kompetanseheving bli formidlingsklar. Dette 
skjer i de færreste tilfellene. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, derfor har Nav satt i gang en 
evaluering av introduksjonsprogrammet i Saltdal kommune der vi allerede nå ser tendenser til at 
flaskehalsen blant annet er uklare rollefordelinger i driften av programmet og fravær av en 
programrådgiver. I tillegg ser vi lite individuelle tilrettelegging for å øke muligheten til 
kvalifisering. Dette kan en programrådgiver bidra med i et kreativt opplegg for den enkelte 
deltaker i samarbeid med voksenopplæringen og Nav.
 Det er et sterkt ønske å få til en arbeidsrettet norskopplæring for de deltakere som i 
utgangspunktet sliter med å tilegne seg norskkunnskaper i et klasserom. 

Vi må ta med i regnestykket at vi med denne brukergruppen, sitter på en fremtidig 
rekrutteringskilde. Spesielt innenfor pleie og omsorg, men også andre yrkesgrupper. Vi har 
eksempler på at bosatte flyktninger gjennom en kvalifisering i introduksjonsprogrammet, 
kvalifisering gjennom andre kilder/tiltak, har fått jobb innen pleie og omsorgsyrket. Pleie og 
omsorgstjenesten vil i nær fremtid ha et behov for arbeidskraft. Flyktninger bosatt i kommunen, 
kan med enkle grep kvalifisere seg til en slik type tjeneste. Nav vil kunne gå inn med bistand i 
form av kvalifiserende og kompetansegivende tiltak etter endt introduksjonsprogram. Det må og 
nevnes at det er mange andre yrker i næringslivet som bosatte flyktninger kan få seg jobb i 
dersom vi har riktig fokus i starten av et introduksjonsløp.

Nav ønsker derfor å tilsette en programrådgiver i 100 % stilling da vi ser at en slik kompetanse 
vil løse opp i mange av de utfordringene vi i dag ser vedrørende driften og gjennomføringen av 
introduksjonsprogrammet. En programrådgiver skal ha en koordinerende funksjon mellom 
deltakeren i programmet, voksenopplæringen, flyktningetjenesten og næringslivet. I tillegg til å 
sørge for at planen til den enkelte deltaker blir fulgt opp gjennom 2 år i programmet. En 
programrådgiver skal bidra sterkt til individuell tilrettelegging og justeringer i programmet. En 
slik funksjon må og børe være løsningsfokusert og innovativ i sitt virke. Næringslivskontakt er 
et særdeles viktig område i integreringen og kvalifiseringen til den enkelte. Med en slik funksjon 
lokalisert i Nav og flyktningetjenesten, vil vi få et fagmiljø som er viktig og som gjør oss mindre 
sårbar. Vi får en tydeligere avklaring av roller og funksjoner i tjenesten til det beste for den 
enkelte deltaker. Det vil i tillegg være avlastende for flyktningkonsulent som får bedre tid til 
bosettinger, boliger, samtaler og annet samt at pedagogene på voksenopplæringen i mest mulig 
grad få være lærer for deltakerne.

Hvordan finansiere en stilling som programrådgiver?
Finansiering av en slik stilling gjøres via flyktningeinntektene og budsjettet til 
flyktningetjenesten i Nav. Denne tjenesten har isolert sett gått med overskudd i flere år.  Derfor 
mener vi at vi har midler til finansiering av en slik stilling i det eksisterende inntekstgrunnlaget. 
I aller år flyktningetjenesten har vært i Nav, har dette overskuddet gått til inndekning av 
underskudd på sosialbudsjettet. Vi mener at en investering i en slik stilling på sikt vil være 
meget lønnsom da vi helt åpenbart vil se besparelser over sosialbudsjettet i neste omgang. 



Dersom vi i større grad klarer å kvalifisere til arbeid, øker vi mulighetene for at flyktninger blir 
værende i Saltdal kommune etter endt introduksjonsprogram. Dette vil selvsagt bidra til at 
folketallet i kommunen øker, og vi får tilgang på arbeidskraft som nevnt ovenfor.

Slik Nav ser det, haster det med å få på plass en programrådgiver, viktig at en slik funksjon blir 
med og påvirker justeringen av introduksjonsprogrammet i Saltdal kommune.

Rådmannens innstilling
Nav Saltdal får tilsette en programrådgiver i 100 % stilling med utgiftsdekning på ansvar 3502 
Flyktningetjeneste.
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Oppnevning av kommunekomite - TV-aksjon 2013 - 
Nasjonalforening for folkehelse

Foreliggende dokumenter:
Brev dat. 19.04.13 fra Fylkesaksjonsleder for Nordland, Troms og Finnmark

Sakens bakgrunn
Årets TV-aksjon er tildelt Nasjonal forening for folkehelse og skal gå til deres arbeidet med 
demens.  Over 70 000 mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de 
neste tiårene. Rundt 300 000 mennesker er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er 
mer eller mindre berørt. 

Tv-aksjonen avholdes søndag 20. oktober. 

Det vil bli opprettet en fylkesaksjonskomite for Nordland fylke som blir ledet av fylkesmann 
Hill Marta Solberg.

Fjorårets komité var oppnevnt med fra følgende organisasjoner:
Som kommunekomité for TV-aksjon 2012 – Amnesty International oppnevnes:

Monica Sundsfjord, Saltdal formannskap
1 representant fra Røde Kors
1 representant fra Flyktningekontoret
1 representant fra Norsk Folkehjelp
1 representant fra Frivillighetssentralen
1 representant fra Saltdal kirke v/SKULK
1 representant fra Saltdal sanitetsforening
1 representant fra administrasjon

Rådmannens innstilling
Som kommunekomité for TV-aksjon 2013 – Nasjonalforening for folkehelsen oppnevnes:
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