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Saker til behandling

PS 37/13 Referater - formannskap 28.05.13 1 2013/12

PS 38/13 Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan 
Flyplass. Høringsuttalelse fra Saltdal kommune.

2-14 2013/279

PS 39/13 Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. 
Vik

15-21 2013/238

PS 40/13 Søknad om videreutlånsmidler 2013 22-28 2012/1315

PS 41/13 Prosess vedr. styrking av enhet for kultur Eget hefte 2013/43

PS 42/13 Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten 29-30 2013/371

PS 43/13 Oppnevning av kommunekomite - TV-aksjon 2013 - 
Nasjonalforening for folkehelse

31-33 2013/433

Rognan, 23.05.13

Finn-Obert Bentsen
ordfører



Saker til behandling

PS 37/13 Referater - formannskap 28.05.13

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:
Referatet er tatt til orientering

PS 38/13 Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass. Høringsuttalelse fra 
Saltdal kommune.

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. 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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. 

PS 39/13 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.

PS 40/13 Søknad om videreutlånsmidler 2013

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 %.  
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Behandling:

Enstemmig 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 %.  

PS 41/13 Prosess vedr. styrking av enhet for kultur

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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Behandling:
Finn-Obert Bentsen foreslo å stryke første strekpunkt og foreslo nytt strekpunkt:

- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering 
vedr. samordning/organisering.  



Rådmannens innstilling med Finn-Obert Bentsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

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

- 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.
- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering 

vedr. samordning/organisering.  

PS 42/13 Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten

Rådmannens innstilling
Nav Saltdal får tilsette en programrådgiver i 100 % stilling med utgiftsdekning på ansvar 3502 
Flyktningetjeneste.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
NAV Saltdal får ansatt en programrådgiver i 100% prosjektstilling over 2 år med utgiftsdekning 
på ansvar 3502 Flyktningetjeneste.

Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode

Det bør vurderes intern rekruttering

PS 43/13 Oppnevning av kommunekomite - TV-aksjon 2013 - Nasjonalforening for 
folkehelse

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende sammensetning:
Som kommunekomité for TV-aksjon 2013 – Nasjonalforening for folkehelsen oppnevnes:

Monica Sundsfjord, Saltdal formannskap
1 representant fra Røde Kors
1 representant fra Norsk Folkehjelp
1 representant fra Frivillighetssentralen
1 representant fra Saltdal kirke v/SKULK
1 representant fra Saltdal sanitetsforening
Folkehelsekoordinatoren
1 representant fra Pleie og omsorg



1 representant fra administrasjon

Enstemmig vedtak:

Som kommunekomité for TV-aksjon 2013 – Nasjonalforening for folkehelsen oppnevnes:
Monica Sundsfjord, Saltdal formannskap
1 representant fra Røde Kors
1 representant fra Norsk Folkehjelp
1 representant fra Frivillighetssentralen
1 representant fra Saltdal kirke v/SKULK
1 representant fra Saltdal sanitetsforening
Folkehelsekoordinatoren
1 representant fra Pleie og omsorg
1 representant fra administrasjon
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