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



Saker til behandling

PS 1/13 Referater - formannskapet 15.01.13

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.

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

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.  

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo at tilskuddet settes til inntil kr. 150.000.
Pkt. 7 kr. 110.000 dekkes av næringsfond B og kr. 40.000 fra avsatte midler til sentrums 
utvikling.

Rådmannens innstilling med Bjørnar Brændmos endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune gir tilskudd til Saltdal Handelsstands Forening på inntil kr. 150.000,-



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. Kr. 110.000 av tilskuddet belastes næringsfond B og kr. 40.000 dekkes av avsatte 
budsjettmidler til sentrumsutvikling.  Tilskuddet utbetales mot dokumenterte utgifter.  

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

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 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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 

PS 4/13 Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 1.7.2012
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.
--- slutt på innstilling ---DETTE SKAL DU IKKE SLETTE,  Kommer ikke på trykk



Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.

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

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.

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

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. 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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. 



PS 7/13 Nordland båtbyggermuseum, hovedprosjekt, fase 1

Framtidsbilde 2016, foreløpige rammer og holdepunkter.

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo følgende forslag:
Formannskapet er positiv til det arbeidet som er gjort.
Formannskapet tar prosjektgruppen/styringsgruppens vurderinger og tilrådinger til etterretning, 
og forutsetter at prosjektarbeidet videreføres i tråd med det framlagte dokumentet.

Bjørnar Brændmo’s forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Formannskapet er positiv til det arbeidet som er gjort.
Formannskapet tar prosjektgruppen/styringsgruppens vurderinger og tilrådinger til 
etterretning, og forutsetter at prosjektarbeidet videreføres i tråd med det framlagte dokumentet.

PS 8/13 Styrking kultur - prosessplan

Rådmannens innstilling
Prosessplan for utredningsarbeid knyttet til kultur godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Prosessplan for utredningsarbeid knyttet til kultur godkjennes.

PS 9/13 Utbygging av bredbånd i Saltdal.

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. 



Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:
Tillegg pkt. 3 ….så må det eventuelt vurderes…..
Nytt pkt. 5 Under forutsetning av ekstern full finansiering av prosjektet, kan utbygging 
Vassbotn, Vassbotnfjell og Evenesdal startes opp i inneværende år.

Rådmannens innstilling med ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

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 
eventuelt 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. 

5. Under forutsetning av ekstern full finansiering av prosjektet, kan utbygging 
Vassbotn, Vassbotnfjell og Evenesdal startes opp i inneværende år.

PS 10/13 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt

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

Saksprotokoll i Formannskap - 15.01.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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