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Deltakelse i mulighetsstudie med tittel -  Salten - nordområdenes 
hovedstad - En mulighetsstudie med hovedfokus på 
næringsmessige utfordringer

Foreliggende dokumenter:
- E-post fra Salten Regionråd vedr. invitasjon til å delta i ovennevnte studie
- Protokoll fra møte i Salten Regionråd
- Invitasjon fra BRUS dat. 20.11.13 om deltakelse i mulighetsstudie

Sakens bakgrunn
BRUS (Bodø Regionens UtviklingsSelskap) har invitert kommunene i Salten Regionråd til å 
delta i ovennevnte mulighetsstudie.

Salten Regionråd har fattet følgende vedtak i møte 22.11.13 – sak 40/13:
1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering
2. Salten Regionråd stiller seg positiv til å delta i mulighetsstudien «Salten – 

nordområdenes hovedstad – En mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige 
utfordringer».  Saken oversendes de enkelte kommuner for videre behandling og 
tilslutning.

3. Salten Regionråd vil supplere denne kunnskapsinnhentingen med andre utredninger som
a. Ivaretar andre samfunnsperspektiver
b. Ser på alternative modeller for organisering av kommunene i Salten.

Når det gjelder formålet og omfanget vises det til vedlagte invitasjon fra BRUS.

Finansiering av prosjektet:
Prosjektet er estimert å koste kr. 2-2,5 mill.   Fordeling av finansieringen er tenkt slik:

- KMD 50%
- BRUS 25%
- Regionrådet 12,5%
- Kommunene 12,5%



Ut fra denne fordeling er det antydet at Saltdal kommunes andel blir maks. kr. 20.000,-.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter det foreslåtte prosjektet og deltar i mulighetsstudien.
Kommunens andel – inntil kr. 20.000 – dekkes over næringsfond B.
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Søknad om fritak som medlem av kontrollutvalget for resten av 
perioden

Foreliggende dokumenter:
 Søknad om fritak for resten av valgperioden
Svar på tidligere søknad om midlertidig permisjon

Sakens bakgrunn
Elisabeth Alstad har et vikariat som lærer i Saltdal kommune og mens hun er kommunalt ansatt 
er hun ikke valgbar til kontrollutvalget.

Hun har tidligere søkt om og fått en midlertidig permisjon fra dette vervet ut 2013 av samme 
grunn.  Dette var innvilget av ordfører i hht. delegasjonsreglement.

Da hun nå søker om fritak for resten av perioden skal det behandles av kommunestyret.

Vurdering
Grunnlaget for å gi fritak er oppfylt da hun ikke kan kombinere å være kommunalt ansatt og 
medlem av kontrollutvalget.

Rådmannens innstilling
Elisabeth Alstad gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget for resten av 
valgperioden 2011-2015.



Saltdal kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1313

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 122/13 06.12.2013
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for resten av perioden
Sakens bakgrunn
Elisabeth Alstad som har vært fast medlem av kontrollutvalget, har i foregående sak fått fritak 
fra sitt verv for resten av valgperioden.

I kommunelovens §77 står det som følger:

§ 77. Kontrollutvalget 

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn  
med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre  
medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til  
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges  
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i  
kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av  
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal  
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i  
kommunen eller fylkeskommunen. 

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på  
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir  
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut  
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller  
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 



6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller  
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært  
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. 

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,  
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe 
annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal  
behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 gjelder tilsvarende.  

9. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

10. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 

11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver  
og saksbehandling mv. 

Kontrollutvalget består i dag av følgende personer:
Medlemmer: Varamedlemmer:
AP, SV, SP
Arnfinn Johansen(AP) Grete Loe (AP)
Kurt Johansen (SV) Morten Ness Nilsen (SV)
Tove Berre (SP) Bente Frøland (SP)

H, FRP, KRF
Jan Arild Ellingsen (FRP) Edel Russaanes (FRP)
Elisabeth Alstad (H) Alf Sture Vik (H)

Som leder velges Jan Arild Ellingsen
Som nestleder velges Arnfinn Johansen

En minner om at den som foreslås skal ikke være ansatt i kommunen og ikke ha andre politiske 
verv enn evt. kommunestyremedlem.  Det er anledning å foreslå andre personer utenom det 
politiske systemet.

En minner også om at krav om kjønnsfordeling må ivaretas og derved må det foreslås en kvinne.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling


	Saksliste
	Deltakelse i mulighetsstudie med tittel -  Salten - nordområdenes hovedstad - En mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer
	Sakens bakgrunn
	Rådmannens innstilling

	Søknad om fritak som medlem av kontrollutvalget for resten av perioden
	Sakens bakgrunn
	Vurdering
	Rådmannens innstilling

	Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for resten av perioden
	Sakens bakgrunn
	Rådmannens innstilling


