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Saker til behandling

PS 111/13 Referater/orienteringer - f.skapsmøte 19.11.13

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:
Det ble gitt følgende orienteringer:

- Brua i Junkerdal v/Arne Hals og Tore Roterud.
- Ordføreren orienterte om et skriv til mange fra Harald Hartvigsen vedr. mulighet for 

etablering av kulturhus.
- Ordføreren orienterte om en samferdselskonferanse som avholdes på Fauske 9. des.
- Status for sykkelprosjekt og prosjektleder.

Enstemmig vedtak:

Orienteringene tas til informasjon.

PS 112/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet og tas opp til realitetsbehandling i møte 26.11.13.

PS 113/13 Møteplan for kommunestyret, formannskap og levekårsutvalget - 2014

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2014 for møter i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget vedtas som 
foreslått. 

Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Møteplan for 2014 for møter i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget vedtas som 
foreslått. 



PS 114/13 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høringsuttalelse

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune avgir følgende uttalelse:

- Saltdal kommune mener at det bør lages en egen særlov som er felles for ungdomsråd, 
eldreråd og rådet for funksjonshemmede.

- Det bør likevel legges opp til forskjeller i regelverket for valgperiode og aldersgrense 
mellom ungdomsrådet og de to øvrige.

- En foreslår at aldergrensen for stemmerett og valgbarhet til ungdomsrådet settes fra 
ungdomsskolealder tom ut det året en person fyller 20 år.

- Saltdal kommune foreslår at både ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede skal fortsatt være rådgivende organer når det gjelder saker som 
berører de målgrupper som de er satt til å representere.

- I de tilfeller det er avsatt disposisjonskonto for utvalget, bør disse få delegert 
beslutningsmyndighet over tildeling av midler.

Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende endring av nest siste strekpunkt:  «når det gjelder saker som berører 
de målgrupper som de er satt til å representere»  strykes og erstattes med «i relevante saker».

Siv Mossleth foreslo at ordet «skal» byttes ut med «kan» i nest siste strekpunkt.

Rådmannens innstilling med ordførerens og Siv Mossleth’s endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune avgir følgende uttalelse:
- Saltdal kommune mener at det bør lages en egen særlov som er felles for ungdomsråd, 

eldreråd og rådet for funksjonshemmede.
- Det bør likevel legges opp til forskjeller i regelverket for valgperiode og aldersgrense 

mellom ungdomsrådet og de to øvrige.
- En foreslår at aldergrensen for stemmerett og valgbarhet til ungdomsrådet settes fra 

ungdomsskolealder tom ut det året en person fyller 20 år.
- Saltdal kommune foreslår at både ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for 

funksjonshemmede kan fortsatt være rådgivende organer i relevante saker.
- I de tilfeller det er avsatt disposisjonskonto for utvalget, bør disse få delegert 

beslutningsmyndighet over tildeling av midler.
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