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Saker til behandling

PS 43/13 Referater/orienteringer - kommunestyret 06.11.13

Rådmannens innstilling
Orienteringene tas til informasjon.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Orienteringene tas til informasjon.

PS 44/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

Rådmannens innstilling
Under forutsetning av kapasitet innenfor skole og helse, samt det finnes egnede boliger, vedtar 
Saltdal kommune å bosette 10 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016.
I tillegg kommer familiegjenforeninger.  Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo:
Saltdal kommune bosetter inntil 15 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016. I tillegg kommer 
familiegjenforeninger. Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Økningen i 
integreringstilskuddet brukes til dette.

Ronny Sortland foreslo: Saltdal kommune skal ikke ta imot flyktninger fra 2014 tom 2016.

Det ble først votert over Rådmannens innst/Wenche Skarheims forslag kontra Ronny Sortlands 
forslag.  Ronny Sortlands forslag falt med 6 mot 1 stemme.

Wenche Skarheims forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling).

Innstilling:
Saltdal kommune bosetter inntil 15 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016. I tillegg kommer 
familiegjenforeninger. Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Økningen i 
integreringstilskuddet brukes til dette.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2013 

Behandling:
Ronny Sortland tok opp sitt forslag fra formannskapet.

Steinar Maarnes foreslo rådmannens innstilling.



Det ble først votert over Ronny Sortlands forslag kontra ett av de andre.  Ronny Sortlands 
forslag falt med 24 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.

Vedtak:

Saltdal kommune bosetter inntil 15 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016. I tillegg 
kommer familiegjenforeninger. Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Økningen i 
integreringstilskuddet brukes til dette.

PS 45/13 Utvidelse av sykkelprosjektet etter endt prosjektperiode

Rådmannens innstilling
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune den del av sykkelprosjektet som ligger i Saltdal. 
- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 

for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel ved ekstern finansiering vurderes dekt ved bruk av midler satt av 
til næringsutvikling   

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:

- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at at dette omfatter hele 
strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy

- Det forutsettes at Nordland fylkeskommune/Salten Regionråd påtar seg det overordnede 
prosjektansvar for hele strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy, og at dette arbeidet 
kommer i gang snarest mulig.

Ordføreren foreslo:
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune sin del av sykkelprosjektet fra 01.12.13 og inntil nærmere 
avklaring fra Salten Regionråd (senest 01.07.14).. 

- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 
for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel  dekkes ved bruk av næringsfond/gjenværende prosjektmidler. 

Det ble først voter over rådmannens innstilling kontra ett av de to forslagene.
Rådmannens innstilling falt enstemmig.



Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstilling:
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune sin del av sykkelprosjektet fra 01.12.13 og inntil nærmere 
avklaring fra Salten Regionråd (senest 01.07.14).. 

- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 
for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel  dekkes ved bruk av næringsfond/gjenværende prosjektmidler. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2013 

Behandling:
Jim Hansen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til Regionrådet har behandlet den og kommer tilbake til kommunestyret.

Utsettelsesforslaget falt med 14 mot 13 stemmer

Bjørnar Brændmo tok opp sitt forslag fra formannskapet.

Bjørnar Brændmo’s forslag falt med 15 mot 12 stemmer

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer

Vedtak:

- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 
strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy

- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 
viderefører Saltdal kommune sin del av sykkelprosjektet fra 01.12.13 og inntil 
nærmere avklaring fra Salten Regionråd (senest 01.07.14).. 

- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 
for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel  dekkes ved bruk av næringsfond/gjenværende prosjektmidler. 

PS 46/13 Båtbyggermuseum, hovedprosjekt fase 1 er gjennomført  og det videre arbeidet.

Rådmannens innstilling
Formannskapet tar til orientering fremlagte planer for utbygging av Nordland 
Båtbyggermuseum, slik det er beskrevet i prospektet avlevert av prosjektgruppa 
«Hovedprosjekt Båtbyggermuseum fase 1.»

Saken vurderes i forbindelse med økonomiplan 2014-2017.



Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo:

1. Saltdal kommune slutter seg til det framlagte prosjektet for Båtbyggermuseum
2. Saltdal kommune ønsker realisering av Båtbyggermuseum innen 2018.
3. Saltdal kommune legger opp til forhandlinger med Nordlandsmuseet som skal føre til 

resultater i samsvar med tilrådningene fra hovedprosjektet.
4. Det settes av kommunal investeringsmidler i økonomiplanen.
5. Det forutsettes også betydelige eksterne midler/tilskudd til det planlagte museum og 

dugnadsinnsats.
6. Realisering av Båtbyggermuseum igangsettes når prosjektet er sikret full finansiering.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble gitt for rådmannens innstilling).

Innstilling:
1. Saltdal kommune slutter seg til det framlagte prosjektet for Båtbyggermuseum
2. Saltdal kommune ønsker realisering av Båtbyggermuseum innen 2018.
3. Saltdal kommune legger opp til forhandlinger med Nordlandsmuseet som skal føre til 

resultater i samsvar med tilrådningene fra hovedprosjektet.
4. Det settes av kommunal investeringsmidler i økonomiplanen.
5. Det forutsettes også betydelige eksterne midler/tilskudd til det planlagte museum og 

dugnadsinnsats.
6. Realisering av Båtbyggermuseum igangsettes når prosjektet er sikret full finansiering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2013 

Behandling:
Lindis Pettersen fikk permisjon fra møtet  i forkant av behandlingen av denne saken.  
Det er 26 representanter til stede.

Ronny Sortland foreslo rådmannens innstilling.

Truls Paulsen foreslo følgende endring av formannskapets innstilling:
Pkt. 1 endres til «Saltdal kommune er positiv til prosjektet for Bådbyggermuseum»
Pkt. 4 endres til «Kommunale investeringsmidler tas opp i forbindelse med økonomiplan».

Ronny Sortlands forslag falt med 14 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling med Truls Paulsens endringsforslag ble vedtatt med 14 mot 12 
stemmer.

Vedtak:

1. Saltdal kommune er positiv til prosjektet for Båtbyggermuseum
2. Saltdal kommune ønsker realisering av Båtbyggermuseum innen 2018.
3. Saltdal kommune legger opp til forhandlinger med Nordlandsmuseet som skal føre 

til resultater i samsvar med tilrådningene fra hovedprosjektet.
4. Kommunale investeringsmidler tas opp i forbindelse med økonomiplanen.
5. Det forutsettes også betydelige eksterne midler/tilskudd til det planlagte museum 

og dugnadsinnsats.



6. Realisering av Båtbyggermuseum igangsettes når prosjektet er sikret full 
finansiering.

PS 47/13 Tilpasning medlemmer av kommunestyret, valg av nytt medlem 
Levekårsutvalget, nytt varamedlem til formannskapet samt varamedlem til eldrerådet

Rådmannens innstilling
Else Marie Ness fratrer sine politiske verv pga. flytting fra kommunen fra 1. november 2013.

Kommunestyret:  Kurt Johansen rykker opp som fast medlem for SV  for resten av valgperioden 
og øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:  Som nytt medlem av Levekårsutvalget for gruppa AP, SV, SP for resten av 
valgperioden velges ________________ .

Formannskap:  Som nytt varamedlem for gruppa AP, SV, SP for resten av valgperioden velges 
_________________________. 

Eldrerådet: 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Monica Sundsfjord  foreslo at Kurt Johansen velges både som medlem av Levekårsutvalget og 
varamedlem av formannskapet.  

Som nytt varamedlem til eldrerådet velges Marit Winther

Monica Sundsfjords forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Else Marie Ness fratrer sine politiske verv pga. flytting fra kommunen fra 1. november 2013. 

Kommunestyret:  Kurt Johansen rykker opp som fast medlem for SV  for resten av valgperioden 
og øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:  Som nytt medlem av Levekårsutvalget for gruppa AP, SV, SP for resten av 
valgperioden velges Kurt Johansen .

Formannskap:  Som nytt varamedlem for gruppa AP, SV, SP for resten av valgperioden velges 
Kurt Johansen. 

Eldrerådet: Som nytt varamedlem for AP, SV, SP til eldrerådet velges Marit Winther for resten 
av valgperioden.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2013 

Behandling:
Etter formannskapets behandling, ble det avklart at Kurt Johansen er fast medlem av 
kontrollutvalget. Han ønsker å fortsette i dette vervet og er dermed ikke valgbar til 
levekårsutvalget og formannskapet.

Monica Sundsfjord foreslo Øyvin Kristiansen som nytt medlem av levekårsutvalget.  (Da Øyvin 
Kristiansen er i dag 3. vara til levekårsutvalget, rykker de øvrige medlemmer opp en plass.)  
Øyvin Kristiansen foreslås som  nytt varamedlem til formannskapet.

Formannskapets innstilling med Monica Sundsfjords endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Else Marie Ness fratrer sine politiske verv pga. flytting fra kommunen fra 1. november 2013. 

Kommunestyret:  Kurt Johansen rykker opp som fast medlem for SV  for resten av 
valgperioden og øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:  Som nytt medlem av Levekårsutvalget for gruppa AP, SV, SP for resten av 
valgperioden velges Øyvin Kristiansen .

Formannskap:  Som nytt varamedlem for gruppa AP, SV, SP for resten av valgperioden velges 
Øyvin Kristiansen. 

Eldrerådet: Som nytt varamedlem for AP, SV, SP til eldrerådet velges Marit Winther for 
resten av valgperioden.
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