
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 12.02.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
Saksdokumenter er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret.  Sakslista og vedlegg 
er utlagt på kommunens hjemmeside.  Møtet er annonsert i lokal avisene.  Det blir 
direktesending i Radio Salten.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 1/14 Referater, forespørsler, orienteringer - k.styret 12.02.14 1-4 2014/20

PS 2/14 Legevaktsamarbeid mellom Saltdal, Fauske og Sørfold 5 2007/53

PS 3/14 Rullering av handlingsplan for idretts- og 
nærmiljøanlegg

2014/50

PS 4/14 Kommunale avgifter og gebyrer for 2014- Fastsettelse 
av regulativ.

6-18 2014/74

PS 5/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløype 19-22 2013/1251

PS 6/14 Nye PPT indre Salten. Politisk godkjenning av 
samarbeidsavtale.

23-28 2014/82

PS 7/14 IKT- utvidet backupløsning 2014/81

Ved møtets begynnelse blir det en orientering fra Salten Brann IKS v/brannsjef  Rolf Søtorp .

Rognan 05.02.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyre 1/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:

Referater, forespørsler, orienteringer - k.styret 12.02.14

Foreliggende dokumenter:
- Vedtak vedr. saldering av budsjett 2013 i formannskapssak 130/13 fattet i medhold av 

kommunelovens §13.

Orientering:
- Orientering fra Salten Brann IKS v/brannsjef Rolf Søtorp.

Rådmannens innstilling
Referatet og orientering tas til informasjon.



Saltdal kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2007/53

Saksbehandler:  Kjell Gunnar Skodvin

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 10/14 04.02.2014
Kommunestyre 2/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:

Legevakt i Saltdal – samarbeid med Fauske og Sørfold. Ny 
behandling.

Foreliggende dokumenter:
- Kom st. sak PS 2/11 Legevakt i Saltdal – når du trenger det 

Referanser

• Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf 

• SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om 
vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder le-
ger i fastlegeordningen 2014 - 2015: http://legeforeningen.no/PageFiles/119113/SF-
S2305.pdf  

• Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus http://www.lovdata.no/cgi-
wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html 

• Tjenesteavtale nr 4 om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-
5 tredje ledd

• Risiko- og sårbarhetsvurdering – Saltdal kommune fortsatt eget legevaktdistrikt uten 
vaktsamarbeid (vedlegges)

Sakens bakgrunn
Saltdal har allerede vedtatt legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold kommuner. Det vises til 
saksdokumentet til PS 2/11 Legevakt i Saltdal – når du trenger det. I Kommunestyret den 
17.02.11 ble det gjort slikt vedtak: 

Saltdal kommune ønsker å sikre forsvarlig legevakttjeneste til innbyggerne gjennom 
samarbeid med andre kommuner.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050318-0252.html
http://legeforeningen.no/PageFiles/119113/SFS2305.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/119113/SFS2305.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38018415/forskrift_fastlegeordning_290812.pdf


Saltdal kommune ønsker å delta i en utredning av en etablering av “Salten legevakt”  
som kan fungere som en administrativ og faglig overbygning for en god legevakttjeneste  
for alle innbyggerne i Salten.

Saltdal kommune ønsker å samarbeide med Fauske og Sørfold kommuner med tanke på 
å utvikle en felles legevaktstasjon for disse kommunene som en del av en framtidig  
Salten legevakt. En slik legevaktstasjon lokaliseres naturlig til Fauske, og de tre  
kommunene innleder samtaler om hvilke deler av døgnet en slik legevaktstasjon skal  
være ansvarlig for legevakt i alle tre kommunene.

Saltdal kommune forutsetter lokal legevakt på hverdager mellom 0800-2100, og mellom 
kl. 1000-1800 på lørdag/søndag og andre høytids-/helligdager.

Saltdal kommune stiller seg positiv til å utvikle samarbeidet som et prosjekt som kan 
søkes støttet under Helsedirektoratets ordning Tilskudd til interkommunalt  
legevaktsamarbeid.

Det viser seg imidlertid at vedtaket i sak PS 2/11 Legevakt i Saltdal – når du trenger det har 
vært umulig å sette ut i livet. Det har i samtaler med Fauske og Sørfold ikke latt seg gjøre å 
etablere en ordning med Saltdal som eget vaktdistrikt hverdager kl. 0800-2100/helgedager kl. 
1000-1800 og vaktsamarbeid kun resten av døgnet.

En slik ordning gir heller ingen reduksjon i antall timer legevakt for Saltdalslegene, noe som jo 
har vært et hovedpoeng ved å inngå vaktsamarbeid.

I tillegg har nytt avtaleverk for legevakt - SFS 2305 for 2014 – 2015      nylig blitt lagt fram og gir 
legene økte rettigheter i forhold til fri etter legevakt. I praksis innebærer avtalen at 1/1 
fastlegeårsverk faller mer eller mindre bort dersom Saltdal kommune skal fortsette som eget 
legevaktdistrikt.

Ny forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus forventes framlagt om kort tid, og vil 
antakelig ikke tillate at turnusleger har legevakt aleine.

Kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser er etablert i Saltdal og Fauske og for så vidt også i 
Sørfold. En legevaktordning må bidra til at det gis forsvarlig legetilsyn til disse plassene.

Tiden er derfor inne for å ta opp saken om legevaktsamarbeid på nytt. 

Vurdering

Dagens legevaktorganisering medfører så stor overtidsbelastning for fastlegene at det langt  
overstiger Arbeidsmiljølovens grense på 200 timer pr. år. Takket være at leger er untatt  
fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid, er dette ikke ulovlig. 

Antall leger i 
vaktturnus

Årlig aktiv 
legevakt, timer

Årlig aktiv legevakt 
á 37,5 t arbeidsuker

Årlig antall 
døgn legevakt

6 380 10 61
5 456 12 73
4 570 15 91

I øyeblikket har Saltdal kommune 4 leger som kan pålegges legevakt. Dagens ordning gir en 

http://legeforeningen.no/PageFiles/119113/SFS2305.pdf


svært sårbar og lite robust  legevakttjeneste. Vaktbelastningen virker også svært negativt inn når 
man skal forsøke å rekruttere nye fastleger. 

Uten å endre på dagens legevaktorganisering risikerer Saltdal kommune å miste både evnen til å 
gi innbyggerne forsvarlig legevakt, fastlegetilbud og legetilsyn for sykehjem og øyeblikkelig 
hjelp-plasser.

Fauske og Sørfold kommune har de samme utfordringene som Saltdal kommune. Under 
forutsetning av tilslutning fra kommunestyret i Saltdal, ønsker disse kommunene at det nedsettes 
ei hurtigarbeidende gruppe med tanke på å utrede legevaktsamarbeid mellom Fauske, Sørfold og 
Saltdal slik:

Fase I: Felles legevakt i Indre Salten (Saltdal, Fauske og Sørfold)
Fase II: Felles legevakt i Indre Salten som i fase I, men nattlig legevaktsamarbeid med Bodø 
og bakvakt i Indre Salten. 

Det er en målsetting både Fase I og Fase II av et slikt legevaktsamarbeid skal ivareta 
ØHJD-/KAD-plassenes behov for forsvarlig legetilsyn. 

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner for å sikre 
forsvarlig legevakttjeneste til sine innbyggerne. Saltdal kommune deltar i en interkommunal 
arbeidsgruppe som utreder legevaktsamarbeid i to faser: Fase I innebærer legevaktsamarbeid 
hele døgnet og iverksettes så snart det er praktisk mulig. Fase II innebærer nattlig 
legevaktsamarbeid med Bodø og bakvaktordning i Indre Salten. Det er en målsetting at både 
Fase I og Fase II av et slikt legevaktsamarbeid ivaretar ØHJD-/KAD-plassenes behov for 
forsvarlig legetilsyn.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.02.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende tilføyelse:
Endelig forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for behandling.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilføyelse ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Innstiling:
Saltdal kommune ønsker å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner for å sikre 
forsvarlig legevakttjeneste til sine innbyggerne. Saltdal kommune deltar i en interkommunal 
arbeidsgruppe som utreder legevaktsamarbeid i to faser: Fase I innebærer legevaktsamarbeid 
hele døgnet og iverksettes så snart det er praktisk mulig. Fase II innebærer nattlig 
legevaktsamarbeid med Bodø og bakvaktordning i Indre Salten. Det er en målsetting at både 
Fase I og Fase II av et slikt legevaktsamarbeid ivaretar ØHJD-/KAD-plassenes behov for 
forsvarlig legetilsyn.



Saltdal kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2014/50

Saksbehandler:  Camilla Olsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 6/14 20.01.2014
Kommunestyre 3/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:

Rullering av handlingsplan for idretts- og nærmiljøanlegg

Foreliggende dokumenter:
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016
• Innspill etter høringsrunde

Sakens bakgrunn
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016 ble vedtatt i sak 6/13 i 
kommunestyret . For å kunne få spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg, må kommunen 
rullere handlingsplanen for idretts- og nærmiljøanlegg hvert år. Nordland Fylkeskommune 
legger de lokale prioriteringene til grunn for fylkets prioriteringer av spillemidler.

Vurdering
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2013- 2016 var ute på høring i høst. 
Det kom inn flere innspill, men disse innspillene handler i stor grad om tekstdelen i planen og 
ikke så mye om prioriteringene. Innspill som gjelder nye planlagte tiltak tas med i rulleringen. 
De øvrige innspillene tas med i det videre arbeidet med planen på et senere tidspunkt.

Det er kommet inn 3 spillemiddelsøknader i 2013. Disse er:

• Skytterhus (fornyet søknad)

• Sykkelløype og rehabilitering av grusbane på Rognan ungdomsskole

• Rehabilitering av lysløype på Røkland



Saltdal Skytterlag har søkt om spillemidler til 100 meters- anlegg, 200 meters- anlegg og til 
skytterhuset. De to førstnevnte anlegg har allerede fått tildelt spillemidler, så nå gjenstår kun 
tilskudd til skytterhuset for å få prosjektet ferdigstilt. Fylkeskommunen kommer til å prioritere 
denne søknaden da de vil ferdigstille finansieringen til et prosjekt som de har begynt å gi midler 
til.

Rognan ungdomsskole har søkt spillemidler til å lage en BMX-/ sykkelløype, samt rehabilitere 
grusbanen i skolegården. Dette er et tiltak i samarbeid med elever og foreldre, og er et resultat 
av sak 31/13 i levekårsutvalget «Opprusting av skolegårdene i Saltdal kommune».

Vinger IL har søkt om spillemidler til rehabilitering av lysløypa på Røkland. De skal skifte ut 
det gamle lysanlegget i løypa og installere et nytt lysanlegg som bruker miljøvennlige LED- lys.

Forslag til prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg) 2013

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt bygge-start Total kostnad Søkt spillemidler Kommunale midler

1. Skytterhus Saltdal Skytterlag Prestmoen 2010 Kr 3 518 000 Kr 700 000
2. Rehabilitering av 

lysløype
Vinger IL Røkland 2014 Kr 890 000 Kr 445 000

3. Sykkelløype og 
grusbane Rognan 
ungd. skole

Saltdal kommune Rognan 2013 Kr 220 550 Kr 110 275 Kr 54 000

Forslag til rullert prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-
eier

Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Skytterhus Saltdal 

Skytterla
g

Prestmoen 2010 3 518’’ 700’
’

2. Rehabilitering 
av lysanlegg

Vinger IL Røkland 2014 890’’ 445’
’

173’’

3. Garderobe-
anlegg Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 1 900’’

4. Lagerrom 
Saltdals-hallen

Saltdal 
kommune

Rognan

5. Rehabilitering 
av lysløype/ 
skianlegg/ 
skihytte

RIL Rognan

6. Elgbane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

7. Leirduebane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Forslag til rullert prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Sykkelløype 

og grusbane 
Rognan 
ungd. skole

Saltdal 
kommune

Rognan 2013 220’’ 54’’ 110’
’

2. Opprusting 
av uteplass 
Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 2014

3. Opprusting 
av uteplass 
barneskole

Saltdal 
kommune

Rognan 2014

4. Kuleløype/ 
quarterpipe i 
Linebakken

Folkehelse/ 
kommunen/ 
frivillige

Rognan

5. Balløkke 
Høyjarfall

Høyjarfall 
velforening

Høyjarfall

Forklaring:
‘’:  angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler



Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

I tillegg består kommunedelplanen av et uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov 
både for nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Denne listen består av tiltak som er meldt planlagt 
eller ønsket, men som foreløpig ikke er tidsfestet. Her er det kommet inn innspill som er merket 
med grått (kunstisbane er flyttet fra prioritert til uprioritert liste).

Forslag til uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov

Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane Saltdal kommune
Utemiljø Høyjarfall barnehage Saltdal kommune
Utemiljø Rognan barnehage Saltdal kommune
Utemiljø Saltnes barnehage Saltdal kommune
Uteplass Knekthågen barnehage Saltdal kommune
Kunstisbane Forening
Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til 
Fløybakken

RIL/ Saltdal kommune

Skileik Lønsdal Forening
Turstier Næstby Grunneiere/ Saltdal kommune
Rehabilitering av Lien hengebru Grunneiere
Nærmiljøkart Rognan Friluftsråd/ Saltdal kommune
Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken RIL/ Saltdal kommune
Tennisbane Rognan Forening
Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet Grunneiere/ Saltdal kommune
Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for 
funksjonshemmede

Idrettslag/ Saltdal kommune

Rehabilitering av Rognan svømmehall Saltdal kommune
Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Kunstgress på Røklandsbanen Saltdal kommune
Utvikle området i Linebakken Idrettslag/ Saltdal kommune
Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og 
garderober

Idrettslag/ Saltdal kommune

Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og 
bading ved Fiskvågvatnet

Grunneiere/ Saltdal kommune

Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen Forening
Klatrevegg i Saltdalshallen Forening/ Saltdal kommune
Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage Saltdal kommune
Skytehall Forening

Rådmannens innstilling
Prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg) 2013

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt bygge-start Total kostnad Søkt spillemidler Kommunale midler

1. Skytterhus Saltdal Skytterlag Prestmoen 2010 Kr 3 518 000 Kr 700 000
2. Rehabilitering av 

lysløype
Vinger IL Røkland 2014 Kr 890 000 Kr 445 000

3. Sykkelløype og 
grusbane Rognan 
ungd. skole

Saltdal kommune Rognan 2013 Kr 220 550 Kr 110 275 Kr 54 000

Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-
eier

Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Skytterhus Saltdal 

Skytterla
g

Prestmoen 2010 3 518’’ 700’
’

2. Rehabilitering 
av lysanlegg

Vinger IL Røkland 2014 890’’ 445’
’

173’’

3. Garderobe-
anlegg Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 1 900’’

4. Lagerrom Saltdal Rognan



Saltdals-hallen kommune
5. Rehabilitering 

av lysløype/ 
skianlegg/ 
skihytte

RIL Rognan

6. Elgbane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

7. Leirduebane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Sykkelløype 

og grusbane 
Rognan 
ungd. skole

Saltdal 
kommune

Rognan 2013 220’’ 54’’ 110’
’

2. Opprusting 
av uteplass 
Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 2014

3. Opprusting 
av uteplass 
barneskole

Saltdal 
kommune

Rognan 2014

4. Kuleløype/ 
quarterpipe i 
Linebakken

Folkehelse/ 
kommunen/ 
frivillige

Rognan

5. Balløkke 
Høyjarfall

Høyjarfall 
velforening

Høyjarfall

Forklaring:
‘’:  angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov

Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane Saltdal kommune
Utemiljø Høyjarfall barnehage Saltdal kommune
Utemiljø Rognan barnehage Saltdal kommune
Utemiljø Saltnes barnehage Saltdal kommune
Uteplass Knekthågen barnehage Saltdal kommune
Kunstisbane Forening
Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til 
Fløybakken

RIL/ Saltdal kommune

Skileik Lønsdal Forening
Turstier Næstby Grunneiere/ Saltdal kommune
Rehabilitering av Lien hengebru Grunneiere
Nærmiljøkart Rognan Friluftsråd/ Saltdal kommune
Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken RIL/ Saltdal kommune
Tennisbane Rognan Forening
Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet Grunneiere/ Saltdal kommune
Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for 
funksjonshemmede

Idrettslag/ Saltdal kommune

Rehabilitering av Rognan svømmehall Saltdal kommune
Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Kunstgress på Røklandsbanen Saltdal kommune
Utvikle området i Linebakken Idrettslag/ Saltdal kommune
Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og 
garderober

Idrettslag/ Saltdal kommune

Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og 
bading ved Fiskvågvatnet

Grunneiere/ Saltdal kommune

Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen Forening
Klatrevegg i Saltdalshallen Forening/ Saltdal kommune
Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage Saltdal kommune
Skytehall Forening



Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.01.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg) 2013

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt bygge-start Total kostnad Søkt spillemidler Kommunale midler

1. Skytterhus Saltdal Skytterlag Prestmoen 2010 Kr 3 518 000 Kr 700 000
2. Rehabilitering av 

lysløype
Vinger IL Røkland 2014 Kr 890 000 Kr 445 000

3. Sykkelløype og 
grusbane Rognan 
ungd. skole

Saltdal kommune Rognan 2013 Kr 220 550 Kr 110 275 Kr 54 000

Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-
eier

Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Skytterhus Saltdal 

Skytterla
g

Prestmoen 2010 3 518’’ 700’
’

2. Rehabilitering 
av lysanlegg

Vinger IL Røkland 2014 890’’ 445’
’

173’’

3. Garderobe-
anlegg Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 1 900’’

4. Lagerrom 
Saltdals-hallen

Saltdal 
kommune

Rognan

5. Rehabilitering 
av lysløype/ 
skianlegg/ 
skihytte

RIL Rognan

6. Elgbane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

7. Leirduebane 
Prestmoen

Saltdal 
JFF

Prestmoen

Forklaring:
‘’: angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016

Anlegg Prosjekt-eier Sted Antatt 
bygge-
start

Total 
kostnad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm
1. Sykkelløype 

og grusbane 
Rognan 
ungd. skole

Saltdal 
kommune

Rognan 2013 220’’ 54’’ 110’
’

2. Opprusting 
av uteplass 
Røkland 
skole

Saltdal 
kommune

Røkland 2014

3. Opprusting 
av uteplass 
barneskole

Saltdal 
kommune

Rognan 2014

4. Kuleløype/ 
quarterpipe i 
Linebakken

Folkehelse/ 
kommunen/ 
frivillige

Rognan

5. Balløkke 
Høyjarfall

Høyjarfall 
velforening

Høyjarfall

Forklaring:
‘’:  angitt i 100 000
Km: Kommunale midler
Sm: spillemidler
Pm: Private midler
Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

Uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov

Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane Saltdal kommune
Utemiljø Høyjarfall barnehage Saltdal kommune
Utemiljø Rognan barnehage Saltdal kommune



Utemiljø Saltnes barnehage Saltdal kommune
Uteplass Knekthågen barnehage Saltdal kommune
Kunstisbane Forening
Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til 
Fløybakken

RIL/ Saltdal kommune

Skileik Lønsdal Forening
Turstier Næstby Grunneiere/ Saltdal kommune
Rehabilitering av Lien hengebru Grunneiere
Nærmiljøkart Rognan Friluftsråd/ Saltdal kommune
Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken RIL/ Saltdal kommune
Tennisbane Rognan Forening
Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet Grunneiere/ Saltdal kommune
Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for 
funksjonshemmede

Idrettslag/ Saltdal kommune

Rehabilitering av Rognan svømmehall Saltdal kommune
Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall Saltdal kommune
Kunstgress på Røklandsbanen Saltdal kommune
Utvikle området i Linebakken Idrettslag/ Saltdal kommune
Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og 
garderober

Idrettslag/ Saltdal kommune

Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og 
bading ved Fiskvågvatnet

Grunneiere/ Saltdal kommune

Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen Forening
Klatrevegg i Saltdalshallen Forening/ Saltdal kommune
Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage Saltdal kommune
Skytehall Forening



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/74

Saksbehandler:  Stein Kaare Orø

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 8/14 04.02.2014
Kommunestyre 4/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:

Kommunale avgifter og gebyrer for 2014- Fastsettelse av regulativ.

Foreliggende dokumenter:
• Forslag til regulativ for "Kommunale avgifter og gebyrer 2014".

Andre relevante dokumenter:
• Økonomiplanen 2013 – 2016.
• Planlagte tiltak vann og avløp Rognan – Russånes i Saltdal kommune.
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune.
• Budsjett Salten Brann IKS 2014. (Feieavgift)
• Vedtak gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2014. Iris Salten IKS. (Avfallsgebyr)

Sakens bakgrunn
Med hjemmel i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer skal det beregnes årlige 
kommunale avgifter og gebyrer innenfor VAR- områdene. Gebyrene beregnes etter 
selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester. For å kalkulere kommunale avgifter og gebyrer benyttes et 
beregningsprogram utarbeidet av Multiconsult. Beregningene av kommunale avgifter legger til 
grunn regnskapstall og budsjettall for de ulike VAR områdene. 

Vurdering
Saltdal kommune fastsetter kommunale VA gebyrer ut fra selvkostprinsippet. I tillegg til faste 
og variable driftskostnader påvirkes gebyrsatsen av investeringskostnader. Det pågår en større 
utbygging innen vann og avløp og dette er med på å øke gebyrer noe. Utbygging av Vann og 
avløp fra Russånes til Rognan er et relativt stort prosjekt. Det er bl.a. vedtak på å legge ned 
Røkland renseanlegg og overføre avløpet til Rognan renseanlegg, med planer for tilknytning av 
tettsteder på strekningen. Avløpsrenseanlegget på Røkland og slamlaguner vil så bli nedlagt. 



Russånes vannverk vil bli ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og har fra 2011 forsynt store deler 
av tidligere Nordnes/ Storalmenningen vannverk. Når utbyggingen ferdigstilles vil Pothus/ 
Evensgård og Vensmoen området også inngå i dette forsyningsområdet. Storalmenningen, 
Vensmoen vannverk og Pothus/ Evensgård vannverk vil bli nedlagt når dette skjer. 
Innsamling av slam utføres av Stoklands Bilruter og slammet avvannes på slambilen, før 
rejektvannet tilbakeføres septiktanken. Slammet transporteres og deponeres på Iris Vikan. Selve 
innsamlingen utføres med slamsugebil og traktor ved behov.

Andre gebyrer som beregnes til selvkost er renovasjonsordningen og som blir utført av IRIS. 
Feiing og tilsyn, som utføres av Salten Brann blir også beregnet til selvkost.  

Generelle rammer for beregning og fastsettelse av gebyrregulativet.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
• Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene 

skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. 
• Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 

samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
• Alle priser eksklusiv merverdiavgift og tillegges 25 % mva.
• Kalkulatorisk rente for 2014 er beregnet til 2,73 %.
• Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester iht. H-2140-2003.
• Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av 

hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må 
kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av hvordan 
anskaffelsen er finansiert.

• Selvkostkalkylen kun beregner kostnader for igangsatte aktiviteter.
• Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året 

etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.
• Selvkostprinsippet tar hensyn til at dagens brukere kun skal betale for tjenester de selv har 

nytte av og ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Investeringsutgiftene må dermed 
fordeles over investeringens levetid jf. kapittel 4. kapitalkostnader i retningslinjene. 

Overskudd kan fremføres fra selvkosttjenesten innenfor et 3- 5 års perspektiv gjennom et bundet 
selvkostfond. Fondet håndterer inntekts- og kostnadssvingninger og stabiliserer gebyrene. 
Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres av selvkostfond. Avgiften kan ikke økes for å 
sette av midler til fremtidige investeringer.

Årsgebyret for vann og avløp. 

Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og 
variable kostnadene og inntekter blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet. 
De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i ca. to like store deler:

• Abonnementsgebyret skal dekke de faste kostnadene. 
• Forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Dette varierer med enhetspris 

vann, enten ved målt eller stipulert forbruk.

*Abonnementsgebyr.
Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori:
• Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter.
• Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter.
Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.



*Forbruksgebyr.
Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnement bruker. 
Vannmengden kan enten stipuleres (2,0 m3/m2) eller det kan måles med vannmåler: 

• Boenhet under 75 m2, fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m3 pr år.
• Boenhet over 75 m2. Stipulert forbruk 200 m3 pr år.
• Målt forbruk. (m³/år) Vannmengden pr. år måles med vannmåler.

Forbruket ganges opp med enhetsprisen for vann.
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 
Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 
Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.

*Enhetspris.
Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m3 (1000 liter) vann koster. 

Matrise for gebyrer og endringer 2014 - 2013.

Boenhet over 75 m² 2014 2013 Endring %
Vanngebyr 3 748 3 548 5,6 %
Avløpsgebyr 2 941 2 869 2,5 %
Sum 6 689 6 417 4,2 %
* Beregning med forbruk på 200 m³/år.

Boenhet under 75 m² og 
fritidsbolig/ hytte. 2014 2013 Endring %
Vanngebyr 2 646 2 502 5,8 %
Avløpsgebyr 1 825 1 759 3,8 %
Sum 4 471 4 261 4,9 %
* Beregning med forbruk på 150 m³/år.

Enhetspris vann/ avløp pr. m³ 2014 2013 Endring %
Vann 11,01 10,21 7,8 %
Avløp 8,86 8,11 9,2 %

Næring under 55 m³ 2014 2013 Endring %
Vanngebyr 1 544 1 480 4,3 %
Avløpsgebyr 1 700 1 733 -1,9 %
Sum 3 244 3 213 0,9 %
* Beregning med forbruk på 25 m³/år.

Næring under 225 m³ 2014 2013 Endring %
Vanngebyr 5 733 5 462 5,0 %
Avløpsgebyr 4 464 4 441 0,5 %
Sum 10 197 9 903 3,0 %
* Beregning med forbruk på 200 m³/år.

Næring over 225 m³ 2014 2013 Endring %



Vanngebyr 8 819 8 372 5,3 %
Avløpsgebyr 7 405 7 310 1,3 %
Sum 16 224 15 682 3,5 %
* Beregning med forbruk på 400 m³/år.

Engangsgebyr for tilknytning 2014 2013 Endring
Tilknytningsgebyr 2000 2000 0,0 %
Engangsgebyr for tilknytning på 
gnr. 10 og 11. (11/418 K-sak 
45/11)

50 000,00 kr/abonnent inkl. mva. 
75 000,00 kr/abonnent inkl. mva. 
for ny stikkledning inntil husvegg. 

0,0 %

Leie av vannmåler 2014 2013 Endring
Leie pr. år eks. mva. 150 150 0,0 %
Pr. tilfelle eks. mva. 600 600 0,0 %

Tømming av septiktanker: 2014 2013 Endring
Årlig tømming 2609 2 406 8,4 %
Tømming 2. hvert år 1304 1 203 8,4 %
Tømming 4. hvert år 652 601 8,4 %

Avfallsgebyr: 2014 2013 Endring
Grunngebyr pr. år 2 020 2 020 0,0 %
  80 liter pr. år 2 020 2 020 0,0 %
130 liter pr. år 2 249 2 249 0,0 %
350 liter rest. Prisreduksjon 3 154 3 954 -20,23 %

Feie/tilsynsgebyr: 2014 2013 Endring
Kommunal andel 50 50 0,0 %
Salten Brann IKS 350 312 12,0 %
Sum pr. pipe 400 362 10,4 %

Kommentarer til prismatrisen.

Vann og avløp. Det faste abonnementsgebyret vann øker med 3,75 %, mens det variable 
forbruksgebyret (kubikkmeterprisen) øker med 7,8 %. Økningen kommer i første rekke på grunn 
av relativt store investeringer innen VA som pågår og er planlagt.
For avløp reduseres det faste abonnementsgebyret med -3,1 %, mens det variable 
forbruksgebyret øker med 9,2 %. Økningen kommer i første rekke på grunn av relativt store 
investeringer innen VA som pågår og er planlagt.

Tilknytningsgebyr, målerleie og plomberingsgebyr.  Det er ingen endringer fra 2013.

Engangsgebyr for tilknytning. Engangsgebyr ved tilknytning til offentlig vann- og/eller 
avløpsledningsnett økes ikke for 2014



Midlertidig bruk av vann og avløp. Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til 
kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter 
gjeldende kommunal forskrift § 11.

Tømming av slam fra slamavskillere. Tømmegebyr for septiktanker øker med 8,4 %. Dette 
skyldes i første rekke reduksjon i fond og noe større driftsutgifter. 
Godkjente anlegg helårsboliger tømmes annen hvert år.
Ikke godkjente anlegg helårsboliger tømmes hvert år. 
Godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes hvert fjerde år.
Ikke godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes annen hvert år. 
Gebyr for tømming inkl. behandling/ avvanning er avhengig av anleggets tømmehyppighet.
Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann blir viderefakturert abonnent 
etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør, samt deponikostnader fra Iris.

Feie-/ tilsynsavgift. Øker med 38 kroner eks. mva. eller 10,4 % for 2014. Beregninger er 
selvkost etter Salten Brann IKS budsjett, Saltdal kommunes kontorutgifter til feier og 
kommunale administrasjonskostnader satt til kr 50,- eks. mva. pr. pipe. 
Avgiften er basert på at det feies hvert fjerde år og at det gjennomføres ett tilsyn hvert fjerde år. 
På grunnlag av denne ordningen kommer feieren annen hvert år, enten på feiing eller tilsyn. Alle 
som har ovn og pipe betaler samme avgift.

Avfallsgebyr (renovasjon). Iris Salten IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2014 
og det er ingen økning i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon. 
For øvrige gebyrer henvises det til vedtatt prisliste fra Iris Salten IKS. Det er for 2014 varslet en 
prisreduksjon for 350 liters restavfallsdunk på 800 kroner pr. år.
Minstegebyret er hva hver enkel husstand må betale om man går sammen med flere om en felles 
dunk, dvs. at da betaler man pr. husstand det samme som for en 80 liters dunk.

Det kommunale tillegget skal dekke kostnader forbundet med tiltak ved henlegging av avfall, 
som vi ikke finner eiere til og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.

Rådmannen fremmer saken for formannskapet og kommunestyret.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal 
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag 
til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.02.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal 
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag 
til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2014.



Saltdal kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2013/1251

Saksbehandler:  Frode Tjønn

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 1/14 14.01.2014
Kommunestyre 5/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:
Kommunal- og moderniseringspartementet
Klima og miljøverndepartementet

Forsøksordning med etablering av snøscooterløype

Vedlegg
1 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
2 Forskrift om kommunalt forsøk med 

snøscooterløyper

Sakens bakgrunn
Saltdal formannskap behandlet i sak 93/13 datert 18.9.2013- Høring på forskrift om kommunalt 
forsøksprosjekt med snøscooter. Vedtaket ble oversendt Miljøverndepartementet. 

Regjeringen har besluttet å iverksette ordningen. Det er utformet en standardisert forskrift som 
gir nærmere bestemmelser om forsøket, herunder planprosess kommunen må gjennomføre og 
hvilke begrensinger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. 

For å kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Miljøverndepartementet for stadfesting. Siste 
frist for innsending er 1. april. 2014. 

Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende. Kommunen kan starte opp planarbeidet før 
forskriftene er stadfestet.

Vurdering
Forskriften stadfestes av kommunen for å kunne delta i prøveprosjektet. Det vises til øvrige 
dokumenter i saken og hvordan planprosessen skal håndteres. 



Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Saltdal 
kommune med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jfr. 
Kgl. Res. 11 desember 1992 nr. 1050. 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.01.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Saltdal 
kommune med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jfr. 
Kgl. Res. 11 desember 1992 nr. 1050. 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/82

Saksbehandler:  Kristian Øse

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Levekårsutvalg 8/14 03.02.2014
Kommunestyre 6/14 12.02.2014

Sign. Eksp. til:

Nye PPT indre Salten. Politisk godkjenning av samarbeidsavtale.
Foreliggende dokumenter:
-Samarbeidsavtale med Fauske kommune som vertskommune for nye PPT.

Sakens bakgrunn:
Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom følgende kommuner: Fauske, Sørfold, Steigen,
Beiarn og Saltdal med tillegg av Nordland fylkeskommune. Denne avtalen er sagt opp med 
virkning fra 01.08.14.
Fauske var første kommune som sa opp avtalen og etter hvert fulgte de andre etter, samtidig som 
fylkeskommunen forberedte eget PPT.
Begrunnelsen for oppsigelsen fra kommunene ligger i ønske om et sterkere tverrfaglig arbeid 
gjerne i samhandling med helse/familie samtidig som systemrettet arbeid videreføres.

Med bakgrunn i Opplæringsloven § 5-6 skal kommunen ha eget PPT eller samarbeide med 
andre kommuner om tjenesten. Da Fauske og etter hvert Nordland fylkeskommune ønsket egne
løsninger, ble det opprettet en arbeidsgruppe på rådmannsnivå som bestod av Steigen, Saltdal,
Beiarn og Sørfold, med Sørfold som leder for arbeidet. Oppgaven var å vurdere et framtidig 
PPT gjennom samarbeid mellom de gjenstående kommuner.
Underveis fikk Fauske presentere sitt nye opplegg for arbeidsgruppa der PPT var tillagt
Barne-/familieenheten. Ulike modeller ble juridisk vurdert, og arbeidsgruppa var entydig på å 
søke et samarbeid med Fauske, med Fauske som vertskommune.
Rådmannen i Fauske stilte seg positiv til å påta seg vertkommuneansvaret for kommunene, 
samtidig som Nordland fylkeskommune etablerte sin egen løsning. Det vil likevel sikres at
elevene i overgangen fra grunnskole til videregående skole får oppfølging.
Den nye avtalen har et annet forankringsgrunnlag enn den forrige organisasjonen hadde, og 
navnet er foreslått endret til Nye PPT- Indre Salten. Avtalen vil juridisk være organisert etter 
Kommunelovens § 28-1b om administrativt vertskommunesamarbeid.

Vertskommuneløsningen vil innebære en virksomhetsoverdragelse. Alle ansatte overdras til 
Fauske med hjemmel i den nye avtalen som foreligger. Forutsetningen for dette er at Nordland 
Fylkeskommune erkjenner ansvar for den ressurs de har hatt inn i den tidligere organisasjonen.



Styret for PPT er informert om at til sammen 2 stillinger for Saltdal- og Fauske videregående 
skole lyses ut.

Saksopplysninger:
Selve avtaleteksten er utarbeidet med juridisk bistand, samt at det har vært interesseutveksling 
mellom Fauske kommune og de andre kommunene. Således er det en felles oppfatning av at den 
nye vertskommuneløsningen vil løse flere av de utfordringer som kommunene har opplevd 
gjennom den eksisterende organiseringen av PP-tjenesten.

Rådmannen i Fauske vil allikevel minne om at det innenfor dette feltet er mange krevende 
oppgaver for denne tjenesten, og som fortsatt vil kreve oppmerksomhet fremover. Vi har i 
avtaleteksten prøvd å ta vare på de viktigste prinsippene for styring og avklaringer om 
arbeidsgiveransvar, på samme tid som vi har gitt felles styringssignal om hvilken retning vi 
ønsker å dreie utviklingen av tjenesten i. Det er også laget et rammeverk (avtalen) for samarbeid 
og påvirkningsmuligheter for de andre kommunene, og det er gjennom avtalen lagt til rette for 
opprettholdelse og utvikling av et slagkraftig fagmiljø innenfor PP-tjenesten.

De ansatte i eksisterende PP- tjeneste er presentert for den modellen som her foreslås, og det 
samme er de tillitsvalgte.
Av de signaler vi har mottatt fra tillitsvalgte og eksisterende organisasjon oppfatter vi at det er 
positiv tilslutning til en virksomhetsoverdragelse og opprettelse av en vertskommuneløsning 
med Fauske kommune som vertskommune
   
Vurdering:
En modell med Fauske kommune som vertskommune for en ny PP-tjeneste, lagt inn under den 
eksisterende Barne- og Familieenheten, vil gi både vertskommune og de samarbeidende 
kommuner grunnlag for å utvikle PP-tjenesten i den retning som er nødvendig for å 
imøtekomme de økende utfordringer som skoler og barnehager står i, både på system og 
individnivå. 
Det forventes arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som kan nyttes i det daglige arbeidet.
Saltdal kommune vil også ha fokus på avslutning av nåværende PPT. Dette gjelder økonomi, 
inventar og utstyr og at arkiv sikres.

Rådmannens innstilling:
 Vedlagt Samarbeidsavtalen for «Nye PPT for Indre Salten» godkjennes.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 03.02.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Vedlagt Samarbeidsavtalen for «Nye PPT for Indre Salten» godkjennes.
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Sign. Eksp. til:

IKT- utvidet backup-løsning
Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har en noe foreldet backup-løsning innen IKT, noe en har vært klar over en 
tid. Datamengden har økt betraktelig den siste tiden. Servere på skolene er ute, og datalagring 
fra skolene skjer nå på sentral server i kommunen. Kommunens helsenett (omsorgsnett, NAV, 
Vensmoen) og admin-nettet er knyttet sammen innen ett domene med kommunens helsenett 
innfor en sikker sone. Dagens backup-løsning vil ikke kunne takle framtidig datamengde og 
hurtighet, og rådmannen ser at en snarlig må sikre en forsvarlig backup-løsning i kommunen.

Vurdering
Dagens backup-løsning er gammel, og programversjonen av dagens backup-løsning er ikke helt 
i samsvar med behovet for lagring i en samordnet serverpark. Et eventuelt tap av datamengde vil 
kunne få uante konsekvenser, og en sikrere backup-løsning må på plass snarest. Kommunen har 
derfor innhentet prisoverslag for utvidet backup-løsning som ligger på ca 200 000 kr med 
installasjon. Av sikkerhetsmessige forhold tenkes to separate enheter for lagring, en plassert i 
kjeller på Rådhuset og den andre i kjelleren på Helsesenteret.

Til investering er det i årets budsjett satt av 350 000 kr. Dette med bakgrunn i at en innen april 
må skifte ut alle datamaskiner som har XP-operativsystem, i alt 48 stasjonære og 10 bærbare. 
Det vil ikke være rom for å kunne utvide backup-løsningen innenfor det som er avsatt til 
investering IKT for inneværende år. Rådmannen tilrår at utvidet backup-løsning finansieres via 
økt låneopptak som da kan fordeles over noen år. Etter som det av sikkerhetsmessige forhold 
ikke tilrådes å utsette tiltaket, henvises inndekning til 1. tertialrapport 2014. 

Rådmannens innstilling
Utvidet IKT backup-løsning, anslått til ca 200 000 kr, finansieres via økt låneramme med 
inndekking i forbindelse med 1. tertialrapport 2014.



Saksprotokoll i Formannskap - 04.02.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Utvidet IKT backup-løsning, anslått til ca 200 000 kr, finansieres via økt låneramme med 
inndekking i forbindelse med 1. tertialrapport 2014.
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