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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 44/13 Frøken M. Gaver og interiør AS. Søknad om 
etableringsstøtte.

1 2013/515

PS 45/13 Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif 
Vik. Vik

Tidligere 
utsendt

2013/238

PS 46/13 Ny fastlegehjemmel og økt bemanning ved 
Saltdal helsesenter, laboratorium/skiftestue

Utgår (2-5) 2011/442

PS 47/13 Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og 
familie til enhet NAV.

2013/526

PS 48/13 Redegjørelse for mulig flytting av rus- og 
psykiatritjenesten

6-10 2013/525

PS 49/13 Årsregnskap og årsmelding for 2012 11-12 + 2 hefter 
Utt. fra 

kontr.utv legges 
frem i møtet

2012/1215

PS 50/13 Økonomirapport - 1. tertial 2013 Eget hefte 2013/437

PS 51/13 Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 
2013-2020

13-28 2012/1103

PS 52/13 Thorbjørn Håkonsen. Søknad om motorferdsel i 
utmark

2007/1038

PS 53/13 Tildeling av studenthybel - Nordnorsk student og 
elevhjem i Oslo skoleåret 2013-2014

Lagt frem i 
møtet

2013/519

PS 54/13 Valg av varamedlem til rådet for Stiftelsen 
Nordlandsmuseet.

2011/1313

Rognan, 30.05.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saker til behandling

PS 44/13 Frøken M. Gaver og interiør AS. Søknad om etableringsstøtte.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune innvilger Frøken M. Gaver og Interiør AS v/Merete Freding et 
etableringstilskudd på kr. 15.000,-. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot 
dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune innvilger Frøken M. Gaver og Interiør AS v/Merete Freding et 
etableringstilskudd på kr. 15.000,-. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot 
dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.

PS 45/13 Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik

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

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo å utsette saken

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Innspill fra klagerne som har vært ettersendt, har vært oversendt formannskapet etter hvert som 
kommunen har mottatt dem.

Enstemmig vedtak:

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



PS 46/13 Ny fastlegehjemmel og økt bemanning ved Saltdal helsesenter, 
laboratorium/skiftestue

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune oppretter 1 ny fastlønnet fastlegehjemmel med virkning fra 15. august 2013. 

Fra samme tidspunkt styrkes laboratorium/skiftestue med 50% stilling for helsesekretær. 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Rådmann trakk saken fra sakslista.

Vedtak:

PS 47/13 Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.

Rådmannens innstilling:
Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i 
kraft når boligkonsulent er tilsatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i 
kraft når boligkonsulent er tilsatt.

PS 48/13 Redegjørelse for mulig flytting av rus- og psykiatritjenesten

Rådmannens innstilling
Det foretas ikke noen flytting på nåværende tidspunkt.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo å utsette saken til neste møte 25/6.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte 25. juni.



PS 49/13 Årsregnskap og årsmelding for 2012

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik

i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond 
ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA

3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en gradvis driftsreduksjon som innebærer at 
premieavvik ikke disponeres i drift. 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ordføreren  foreslo å stryke ordet «gradvis» i pkt. 3.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik

i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond 
ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA

3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en driftsreduksjon som innebærer at 
premieavvik ikke disponeres i drift. 

PS 50/13 Økonomirapport - 1. tertial 2013

Rådmannens innstilling
1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:



Økt utgift / redusert 
inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Økt rammetilskudd                             599 000 
Justert skatteanslag                             543 000 
Økt eiendomssskatt                             230 000 
Reduserte konsesjonskraftinntekter                          1 489 000 
Utbytte Iris                          1 018 000 
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg                          5 957 000 
Disponert samhandlingsreformen Hefa                             100 000 
Fordeling av samhandlingsreformen                          6 057 000 
Økt tilskudd private barnehager 96 %                               86 000 
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist                             160 000 
Redusert avsetning til disposisjonsfond 631 000                            
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13                             200 000 
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm                             100 000 
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere                               75 000 
Skjønnsmidler, PALA                             300 000 
Inntekter skjønnsmidler 475 000                            
Sum drift                          9 010 000                          9 010 000 

Investering
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil                          1 550 000 
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus                             100 000 
Bruk av lånemidler                          1 650 000 
Sum investering                          1 650 000                          1 650 000 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende nyt punkter til innstillingen:
Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har 
vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser.  Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, 
innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid.  I tillegg bes 
enhetene om å etablere samarbeids-/samordningtiltak med andre enheter/tjenester som også har 
økonomisk effekt/gevinst.
Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om å iverksette tiltak i forbindelse med neste 
tertialrapport.
Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende 
år.
Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.
Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak.  Dette tas opp pånytt i neste tertialrapport.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.



Enstemmig innstilling:
Pkt. 1 - 1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:

Økt utgift / redusert 
inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Økt rammetilskudd                             599 000 
Justert skatteanslag                             543 000 
Økt eiendomssskatt                             230 000 
Reduserte konsesjonskraftinntekter                          1 489 000 
Utbytte Iris                          1 018 000 
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg                          5 957 000 
Disponert samhandlingsreformen Hefa                             100 000 
Fordeling av samhandlingsreformen                          6 057 000 
Økt tilskudd private barnehager 96 %                               86 000 
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist                             160 000 
Redusert avsetning til disposisjonsfond 631 000                            
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13                             200 000 
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm                             100 000 
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere                               75 000 
Skjønnsmidler, PALA                             300 000 
Inntekter skjønnsmidler 475 000                            
Sum drift                          9 010 000                          9 010 000 

Investering
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil                          1 550 000 
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus                             100 000 
Bruk av lånemidler                          1 650 000 
Sum investering                          1 650 000                          1 650 000 

Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har 
vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser.  Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, 
innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid.  I tillegg bes 
enhetene om å etablere samarbeids-/samordningstiltak med andre enheter/tjenester som også har 
økonomisk effekt/gevinst.

Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om å iverksette tiltak i forbindelse med neste 
tertialrapport.

Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende 
år.

Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.

Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak.  Dette tas opp på nytt  i neste tertialrapport.



PS 51/13 Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020

Rådmannens innstilling
Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende 
forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres 
ansvarsområder

- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. 
Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til 
godkjenning høsten 2013.

- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for 
ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.

- Det innarbeides en pott  i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til 
kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning.  Potten 
fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av 
administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne 
ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.  

- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende 
forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres 
ansvarsområder

- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. 
Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til 
godkjenning høsten 2013.

- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for 
ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.

- Det innarbeides en pott  i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til 
kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning.  Potten 
fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av 
administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne 
ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.  

- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

PS 52/13 Thorbjørn Håkonsen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Thorbjørn Håkonsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent 
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder 
inntil 5. turer for barmarksesongen 2013. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 



Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Thorbjørn Håkonsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent 
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil 
5. turer for barmarksesongen 2013. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

PS 53/13 Tildeling av studenthybel - Nordnorsk student og elevhjem i Oslo skoleåret 2013-
2014

Rådmannens innstilling
Hybelen som Saltdal kommune disponerer ved Nordnorsk Student- og elevhjem tildeles 

____________  for skoleåret 2013/2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Det ble foretatt loddtrekning.

Mariell Monsen ble trukket ut.

Enstemmig vedtak:

Hybelen som Saltdal kommune disponerer ved Nordnorsk Student- og elevhjem tildeles 

Mariell Monsen  for skoleåret 2013/2014.

PS 54/13 Valg av varamedlem til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Rådmannens innstilling
Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 
velges   _________

Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013 

Behandling:
Ole Bøhlerengen foreslo Siv Mossleth.

Enstemmig innstilling:
Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 
velges  Siv Mossleth.
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