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Sign. Eksp. til:

Referater/Orienteringer - Formannskapet 29.04.14

Foreliggende dokumenter:
- Søknad om bygging av hytte fra Arild Moen
- Kopi av brev fra fylkesmannen dat. 04.04.14 vedr. klage om avslag fradeling av 

våningshus gnr. 17, bnr. 3

Rådmannens innstilling
Referatene tas til informasjon.
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Saksfremlegg
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Sign. Eksp. til:

2. gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til 
detaljreguleringsplan for Kvitberget Dolomittbrudd, 
Ljøsenhammeren i Bodø kommune

Vedlegg
1 Delegasjonsvedtak
2 Plankart
3 2. gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for Kvitberget 

Dolomittbrudd, Ljøsenhammeren i Bodø kommune
4 Kvitberget dolomittbrudd - Planbestemmelser
5 Konsekvensutredning, datert 29.04.05
6 Kvitberget dolomittbrudd - ROS-analyse_Endelig
7 Kvitberget dolomittbrudd - Planbeskrivelse
8 Tilleggsutredning
9 Sluttdokument
10 Særutskrift - Forespørsel fra SMA Nordland om trekking av kommunestyrets vedtak 

datert 15.9.2005 sak 44/05. Innsigelse mot etablering av Dolomittuttak på Kvitberget i 
Bodø kommune.

11 Beiarn kommune. Kopi av uttalelse til detaljreguleringsplan for Kvitberget 
dolomittbrudd, Ljøsenhammeren i Bodø kommune

Vedleggene nr. 5, 6, 8, 9 finnes på Bodø kommunes hjemmeside 
www.bodo.kommune.no/arealplaner

Sakens bakgrunn
Foreliggende planforslag er i all hovedsak det samme som ble sendt på høring tilbake i 2005. 
Planforslaget er imidlertid omarbeidet til ny plan- og bygningslov og inneholder reviderte 
dokumenter som er vedlagt saken og som foreliggende dokumenter (vedlegg 1.  
delegasjonsvedtak).   For beskrivelse av plan (vedlegg 7 planbeskrivelse).

http://www.bodo.kommune.no/arealplaner


I nytt forslag er det innarbeidet bestemmelser som:
• Ikke tillatelse til drift i fellesferien og ved høytider. 
• Rekkefølgebestemmelse med krav til utbedring av Fv 812 dersom tiltakshaver går utover 

50.000 årstonn transportert masse.

Bodø kommune vurderer at endringene som er gjennomført i bestemmelsene i større grad tar 
hensyn til friluftsinteressene i nærområdet og sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet på 
transportvegen (Fv 812) når bruddvirksomheten når full drift.

Det vises for øvrig til Bodø kommune v/byplansjefens vurdering og konklusjon (s.6-8,  
planbeskrivelse).

Administrasjonen gjør vurderinger i forhold til de innspill kommunen har hatt i forbindelse med 
reguleringsplanen ved tidligere offentlig ettersyn. Siste behandling i forbindelse med saken var i 
kommunestyret 15.3.2012 (se under vurderinger).

Vurdering
Saltdal kommunestyre behandlet 15.3.2012, sak 10/12 forespørsel fra SMA Nordland om 
trekking av kommunestyrets vedtak datert 15.9.2005 sak 44/05, «innsigelse mot etablering av  
Dolomittuttak på Kvitberget i Bodø kommune».  

Vedtak:

Saltdal kommune endrer ordlyden i sin innsigelse til reguleringsplan for Kvitberget Dolomitt; 

Rekkefølgebestemmelse :
Tiltakshaver kan benytte Fv 812 med en maksimal årstonnasje på inntil 50.000 tonn, uten at 
det gjøres tiltak på vegstrekningen som brukes. Det er forutsatt en aksellastrestriksjon på 8 
tonn. Før driften kan øke utover dette volumet må alle tiltak på transportvegen som nevnt i 
tilleggsutredningen være utført. 

Fylkeskommunen bør uansett foreta oppgradering/opprustning av veistrekningen så snart som 
mulig.

I revidert forsag til Detaljregulering er kommunestyrets innsigelse vedrøreende 
rekkefølgebestemmelse ivaretatt jfr. Planbestemmelsene § 5.5 som omtaler forsterking, 
breddeutvidelse og etablering av møteplasser på Fv. 812 før utvidelse av transportmengde over 
50.000 tonn. Det vil også utarbeides egen Detaljreguleringsplan for utbedring av vegen,    jfr. s. 
4 i planbeskrivelsen tema utskipning og transport 4 avsnitt.  

Tiltakshaver har nå imøtekommet innsigelsen til Saltdal kommune. Innsigelse til 
detaljreguleringsplanen bortfaller da automatisk.

Beiarn kommune har gitt innspill til Bodø kommune. Ut fra trafikkmessige forhold bes det om 
at periode for bruk av Fv 812 uten at det gjøres tiltak, tidsbegrenses til 5 år. Kravet settes 
uavhengig av års tonnasje.

Tidsbegrensing har ikke vært tema tidligere. Hvor lenge prøvedriften vil kunne vare er usikkert. 
Administrasjonen mener at det ikke bør være behov for å sette krav tidsbegrenset driftstid på 5 
år før vegen skal utbedres.  Dersom Saltdal formannskap ønsker dette må saken forelegges 



Saltdal kommunestyre og det bør legges ned som en innsigelse dersom dette skal være en 
bestemt krav fra Saltdal kommune. Saltdal kommune kan imidlertid oppfordre til at en slik 
bestemmelse blir tatt med i planbestemmelsene.

Det er opp til Bodø kommune og tiltakshaver å vurdere hvorvidt dette er et rimelig krav fra 
kommunen. Administrasjonen anbefaler ikke et slikt innspill uten at det settes innsigelse bak 
kravet.

Utskipning
Det vises til utskipning i Saltdal kommune ved Galten. Det er kun planlagt for utskipning av 
50.000 årstonn fra kaianlegget. 

Rådmannens innstilling
Detaljreguleringsplanen ivaretar Saltdal kommune sin innsigelse i sak 10/12.  

Saltdal kommune har ingen øvrige kommentarer til 2. gangs offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for Kvitberget Dolomittbrudd i Bodø kommune.

Fylkeskommunen bør uansett foreta oppgradering/opprustning av veistrekningen så snart som 
mulig
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Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:
• Rapport vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal
• Tidligere samarbeidsavtale mellom Saltdal kommune og Saltin AS

Sakens bakgrunn
I 2013 ble det satt fokus på framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. Dette 
ble initiert av Saltdal kommune v/ordfører og generalforsamlingen i Saltin AS. Det ble nedsatt 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Saltdal kommune og Saltin AS som skulle 
vurdere hvordan man gjennom utnyttelse av de samlede ressurser skal få et best mulig 
næringsutviklingsarbeid i Saltdal. Arbeidsgruppen utarbeidet etter en prosess et internt notat 
angående en slik framtidig organisering. Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse blant næringslivet i Saltdal om hvilke forventninger og ønsker de hadde til 
næringsutviklingsarbeid, samt at det ble avholdt et åpent møte.   

Deretter ble ekstern konsulent (Steinar Skogstad) våren 2013 engasjert av Saltdal kommune til å 
utarbeide/framskaffe et beslutningsgrunnlag for organisasjonsmodell for 
næringsutviklingsarbeidet. Utgangspunkt var bl.a notatet fra arbeidsgruppen. 

Skogstad la fram rapport og sine anbefalinger i formannskapsmøte i juni 2013, og senere i 
kommunestyret i september. Konklusjonen i rapporten er en anbefaling om opprettelse av et 
kommunalt foretak eller alternativt en styrket utviklingsenhet i kommuneadministrasjonen. 

Ved Saltdal kommunestyres behandling av budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 ble 
det satt av ekstra midler til styrking av næring/samfunnsutvikling, med kr. 380.000,- i 2014 og 
1,3 mill for hvert av årene 2015-2017. Administrasjonen er fra politisk hold bedt om å lage en 
sak til politisk behandling om framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal.



Vurdering
Rådmannen legger saken legges fram til politisk behandling med utgangspunkt i kun en 
prinsipiell vurdering av hvilken organisasjonsmodell man bør anbefale. Det gås ikke inn i 
detaljer rundt evt. etablering av et kommunalt foretak eller andre alternative 
organisasjonsmodeller (herunder evt. stiftelsesgrunnlag, nødvendige samarbeidsavtaler 
kommune/foretak, overgangsordninger m.v). Det legges fram en sak som gir grunnlag for et 
prinsipielt vedtak for hvilken organisatorisk løsning man skal jobbe videre med. Etter at dette er 
politisk vedtatt må det jobbes videre med konkretisering av innhold i den løsning som velges.

Det vises til vedlagte rapport vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. 
Denne gir omfattende bakgrunnsinformasjon med innspill til valg av framtidig organisering av 
dette arbeidet, og for detaljer rundt dette henvises til rapporten. 

Målet for prosessen rundt organisering av næringsutviklingsarbeidet har vært å finne «hvordan 
man gjennom utnyttelse av de samlede ressurser skal få et best mulig næringsutviklingsarbeid i 
Saltdal». Da prosessen startet var også Saltin AS en del av «tilgjengelige ressurser» for 
næringsutvikling, og ble sett i sammenheng med kommunens egne ressurser. Etter at selskapet 
ble nedlagt på forsommeren 2013 har situasjonen endret seg, og rapporten fra våren 2013 må 
også sees i lys av dette.

Kommunens rolle i forhold til næringsutvikling er mangfoldig, og inneholder elementer av både 
direkte bedriftsrettet arbeid, tilrettelegging av infrastruktur for næringsliv og en rolle som 
utviklingsaktør innenfor mange områder. Momenter knyttet til kommunal næringspolitikk er 
omtalt i rapporten på side 13. Blant annet stikkordsmessig:

- Regional og lokal samhandling
- Offensiv tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet
- Planlegge byggeklare næringstomter i takt med behovet
- Bidra til utadrettet markedsføring av Saltdal
- I kontakt med næringslivet skal kommunen kjennetegnes bl.a. av:

 Positiv og løsningsorientert grunnholdning
 Kort responstid på henvendelser og søknader, næringslivet skal prioriteres
 Forutsigbarhet og pålitelighet
 God næringslivskompetanse blant medarbeidere med bedriftskontakt

I tillegg til det som er nevnt ovenfor er kommunene en viktig utviklingsaktør i vid forstand. For 
Saltdal kommune gjelder dette blant annet satsing på prosjekter som direkte kan gi 
næringsmessig effekt og ringvirkninger (f.eks. Slipen Scene, båtbyggermuseum, sykkelprosjekt 
m.v), og videre en helhetlig tilrettelegging for en positiv utvikling av kommunen (gode skoler, 
barnehager, fritidstilbud, boligtomter og annet som har betydning at næringsliv og folk flest skal 
ha et godt tilbud og trives i kommunen). 

Flere undersøkelser har vist at det som har størst betydning for en positiv næringsutvikling i en 
kommune er at kommunen oppfattes og i praksis fungerer som næringsvennlig. Blant annet 
betyr dette at kommunen generelt har en positiv holdning til næringslivet og viktigheten av 
dette, samt evne og vilje til å tilrettelegge for at næringslivet kan utvikle seg (bl.a. infrastruktur 
og rask saksbehandling som berører næringslivet). Dette tillegges ofte mer vekt enn muligheten 
for tilskudd eller andre former for bistand og støtte. Nye arbeidsplasser er ofte knyttet til 
utvikling av allerede eksisterende bedrifter eller knoppskyting ut fra disse. Dette har vi også sett 
i Saltdal de senere årene, der den største utviklingen i antall arbeidsplasser har skjedd med 
utgangspunkt i allerede etablert næringsliv. 
 



Saltdal kommune har innen næringsutvikling de senere år jobbet mye med tilrettelegging for 
næringslivet i form av infrastruktur (bl.a. industrikai, kabeltransportbane, bruadkomst, tunnel 
gjennom Tjernfjellet, pendeltog Rognan-Bodø m.m) samt involvering i pågående prosjekter 
(Slipen Scene, båtbyggermuseum og sykkelprosjekt). I tillegg en rekke andre oppgaver som bl.a. 
rullering og oppfølging av strategisk næringsplan med ulike tiltak, veiledning/ informasjon i 
forbindelse med etablering, kommunal innkjøpsordning, utarbeiding av 
markedsføringsmateriell, medvirkning i regionale prosesser som angår samferdsel mv. 

Saltin As ble nedlagt i 2013, og dette har medført reduserte samlede ressurser knyttet til arbeid 
med næringsutvikling i Saltdal. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor mye arbeid Saltin AS 
har hatt direkte knyttet til næringsutvikling i Saltdal. Anslagene i rapporten er uten tvil alt for 
høye. Der går det fram at Saltin AS har hatt en bemanning på 3 personer de siste årene. Dette 
medfører riktighet, men det er ikke slik at disse personene hovedsakelig har jobbet med 
næringsutvikling og øvrige oppgaver knyttet bare til Saltdal. 

Saltin AS har ikke vært et rent næringsutviklingsselskap, men hatt flere funksjoner som kan 
knyttes til «ordinære», salgbare bedriftsrelaterte oppgaver. Store deler av virksomheten kunne 
vært en del av en selvstendig kompetansebedrift basert på egeninntjening. Saltin AS har hatt 
spesialkompetanse på produktutvikling og design, og har hatt en større region (Salten, Nordland 
og deler av landet for øvrig) som sitt arbeidsområde. Dette er også grunnen til at selskapet 
gjennom flere år hadde betydelig ekstern støtte gjennom fylkeskommune og SIVA. I tillegg har 
Saltin AS ivaretatt også andre regionale oppgaver, bl.a. en inkubatorrolle. At Saltin AS nå er 
lagt ned medfører noe redusert satsing på lokal næringsutvikling, men i like stor grad tap av en 
kompetansebedrift som kunne stått på egne ben.

Saltdal kommune og Saltin AS har de senere årene hatt en formell samarbeidsavtale som 
avklarte rollefordelingen mellom disse knyttet til arbeid med næringsutvikling i Saltdal. Avtalen 
lå også til grunn for det årlige tilskuddet (kjøp av tjenester) som Saltdal kommune ga til 
selskapet. Avtalens grunnleggende innhold var at «Saltin AS og Saltdal kommune skal arbeide i 
fellesskap for å utvikle næringslivet i Saltdal, og at det skal være en god dialog mellom partene 
om næringsutvikling i kommunen.»

Viktige roller til Saltin AS var i avtalen bl.a. knyttet til førstelinjetjeneste for etablerere, hjelpe 
fram ideer og tiltak som kan medvirke til utvikling og vekst av eksisterende og ny 
næringsvirksomhet i Saltdal, spesialkompetanse og oppfølging mht. produktutvikling m.m. 
Viktige roller for Saltdal kommune knyttet til avtalen har bl.a. vært tilrettelegging av 
infrastruktur for næringslivet, utarbeiding/rullering strategisk næringsplan, initiering og 
gjennomføring av næringsprosjekter, samhandling med fylkeskommune, Innovasjon Norge i 
næringsrelaterte saker m.m. Både Saltin AS og Saltdal kommune har gitt bistand ved veiledning 
og info i forbindelse med etablering, samt bistand ved søknader til Innovasjon Norge og andre. 

Ulike organisasjonsmodeller i de andre Saltenkommunene:

De øvrige kommunene i Salten organiserer næringsutviklingsarbeidet på ulikt vis. 
• I Bodø er næringsutviklingsarbeidet lagt direkte under rådmannen, som en del av 

«Samfunnskontoret». Bodø kommune hadde tidligere et kommunalt foretak, Team Bodø, 
som ivaretok dette arbeidet, men dette foretaket ble nedlagt i 2012. 

• Fauske har siden 2005 organisert næringsutviklingsarbeidet under et kommunalt foretak, 
«Fauna». Foretaket har 2 heltids fast ansatte, samt tre prosjektmedarbeidere på 
tidsavgrensede prosjekt. Fauske kommune skal nå ha denne organiseringen opp til ny 
vurdering, det vurderes nå å legge ned foretaket og i stedet organisere 
næringsutviklingsarbeidet tilbake til kommuneadministrasjonen.



• Beiarn og Gildeskål kommuner jobber med næringsutvikling gjennom Sjøfossen 
Næringsutvikling AS. Selskapet har en fast ansatt pluss i en periode to prosjektledere ( en i 
hver kommune) i tidsavgrensede prosjekt. Beiarn kommune har i tillegg en kommunalt 
ansatt næringskonsulent.

• Meløy er i en spesiell stilling for tiden ettersom kommunen har fått status som 
omstillingskommune, og derigjennom har fått betydelige eksterne midler til 
omstillingsarbeidet som skal foregå de nærmeste år. Næringsutviklingsarbeidet er i dag 
organisert todelt, i Meløy Næringsutvikling AS (MNU AS med 2 ansatte) og det kommunale 
foretaket Meløy Utvikling KF (3 ansatte). Det kommunale foretaket ble opprettet i 2013 pga. 
formelle krav til hvordan omstillingsarbeidet kunne organiseres.  

• Sørfold har næringsutviklingsarbeidet organisert med en ansatt i kommune-
administrasjonen. Denne personen har også betydelige andre oppgaver tillagt stillingen.

• I Hamarøy er det en person i kommuneadministrasjonen som er tillagt hovedansvar for 
næringsutviklingsarbeidet, i tillegg til å ha ansvar også for kulturområdet i kommunen

• Steigen har en tilsatt næringssjef i kommuneadministrasjonen med hovedansvar for 
næringsutviklingsarbeid  

Det finnes neppe en fasit for hvordan man i den enkelte kommune bør organisere 
næringsutviklingsarbeidet for å oppnå en best mulig resultat. Behovene vil variere fra kommune 
til kommune, og avhenger bl.a av næringsliv i den enkelte kommune, dagens utfordringer 
(utfordringer vil variere over tid) og muligheter, samt øvrige ressurser og fordeling av oppgaver 
i kommuneadministrasjonen. Det som er viktig er man har fokus på hvilke utfordringer man står 
foran i den enkelte kommune Det vil være fordeler og ulemper ved alle valg av organisering, og 
det gjelder å enes om et alternativ som ut fra tilgjengelige ressurser gir en god og framtidsrettet 
løsning. 

Rådmannen er av den oppfatning at det generelt er viktig for Saltdal kommune framstår som en 
næringsvennlig kommune. Dette betyr bl.a. at alle i kommunen må «tenke næringsutvikling» 
innen de ulike samhandlingsområdene, og vi må ha en offensiv og aktiv rolle i forhold til 
tilrettelegging for næringsliv (infrastruktur i vid forstand, rask og god saksbehandling i saker 
som berører næringsliv m.v). 

Ved vurdering av organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal må det etter rådmannens 
syn også tas hensyn til den pågående OU-prosessen som nå pågår i Saltdal kommune. 
Rådmannen har tidligere foreslått at denne prosessen skulle gjøres ferdig først før det skulle 
legges fram en politisk sak om organisering av næringsutviklingsarbeidet. Dette fordi at det man 
vedtar vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet også kan få følger for deler av 
kommuneadministrasjonen for øvrig. Tilbakemeldingen fra politisk hold har imidlertid vært at 
man vil ha saken framlagt uavhengig av den pågående OU-prosessen, noe rådmannen har funnet 
vanskelig og utfordrende.

Så langt man er kommet i OU-prosessens fase 2 nå foreslås følgende hovedorganisering:



Dette innebærer at dagens avdeling for Plan og Utvikling foreslås som en del av 
samhandlingsområde «Plan og tekniske tjenester». Denne skal i likhet med de andre 
«avdelingene» under samhandlingsområdene ledes av en virksomhetsleder. Næringssjefens 
stilling er i dag knyttet til avdeling for Plan og Utvikling. Rådmannen har foreløpig foreslått at 
næringsutviklingsarbeidet organiseres i stab under rådmannen. 

I dag er Saltdal kommunes næringsutviklingsarbeid i hovedsak knyttet til næringssjefens 
stilling, som er tilknyttet avdeling for Plan og Utvikling (PLUT). Næringssjefen har i tillegg 
siden oktober 2013 vært konstituert som avdelingsleder for PLUT. Denne avdelingen er en 
viktig service/utviklingsavdeling i Saltdal kommune. Avdelingen skal serve alle innbyggerne og 
næringsliv med ulike krav og behov, samt være en viktig utviklingsaktør og leverandør for saker 
til det politiske system. Avdelingen er sentral i forhold til tilrettelegging av infrastruktur for 
næringslivet.

Dersom man flytter ut kompetanse fra denne avdelingen (næringssjef) til f.eks. et kommunalt 
foretak vil dette gi en ny situasjon ved PLUT, som da (slik det er går fram av rapporten) vil få en 
reduksjon i sin bemanning. Slik det er nå har PLUT allerede en utfordrende situasjon angående 
bemanning og rekruttering. Næringssjefen sitter med lang erfaring fra kommunalt arbeid og 
betydelig kunnskap som i dag nyttiggjøres av PLUT. Dersom det etableres et kommunalt foretak 
der næringssjefen inngår må kommunen uansett ha en kontakt innad i kommunen til å utføre en 
del av de oppgaver som næringssjef pr i dag utfører knyttet til direkte og indirekte 
næringsutviklingsarbeid. Et foretak kan ikke ivareta alle rollene på samme måte som en 
kommunal ansatt kan gjøre.

Rådmannen ser for seg at kommunens næringsutviklingsarbeid i hovedsak kan inndeles i: 
• På den ene side å være en koordinator, pådriver og ha en aktiv rolle i forhold til 

næringsutvikling der kommunen selv er en direkte aktør eller medspiller (bl.a. tilrettelegging 
av kommunal infrastruktur og gjennomføring av kommunale tiltak av betydning for 
næringslivet). Her er det naturlig å tenke seg at avdeling for Plan og Utvikling kan ha denne 
rollen. Dette er en oppgave et kommunalt foretak eller andre deler av 
kommuneadministrasjonen ikke kan arbeide på samme måte med.

• Den andre funksjonen går på den «tradisjonelle» oppfattelsen av hva 
næringsutviklingsarbeid innebærer: En aktiv rolle utad i forhold til næringsliv, være 
kontaktledd og initiativtaker for nyetablering, markedsføring av kommunen m.v. Dette kan 
ivaretas gjennom en egen, ny stilling dersom man ønsker en utvidet satsing på 
næringsutvikling i forhold til i dag.

I tillegg vil Saltdal kommune jevnlig være involvert i ulike utviklingsprosjekter der ekstern 
prosjektledelse er engasjert. I de tilfellene dette krever lokale kontorløsninger vil det være en 
fordel å ha «prosjektlederne» samlet i et felles kontormiljø.  



Rådmannen mener det er viktig for Saltdal kommune å satse på næringsutvikling i vid forstand, 
dette vil kunne bidra til vekst i næringsliv og derigjennom på lengre sikt økte inntekter for 
kommunen. Det bør være grunnlag for å bruke noe mer kommunale midler enn i dag til dette 
arbeidet, men rådmannen vil tilrå at økningen reduseres i forhold til vedtatt økonomiplan 2014-
2017. Etter at dette vedtaket ble gjort er det blitt ytterligere fokus på den økonomiske 
situasjonen for Saltdal kommune, og med krav til nedbemanning og øvrig innsparing er det 
vanskelig for rådmannen å tilrå en så stor økning i bruk av midler til arbeid med 
næringsutvikling.
 
Politisk er det foreslått satt av 1,3 mill årlig fra og med 2015 til økt satsing på næringsutvikling. 
Dersom man skulle etablere et kommunalt foretak vil dette medføre en god del ekstra kostnader 
utenom det som er knyttet til personale. Dette medfører at 1,3 mill årlig ikke gir grunnlag for 
mer enn i underkant av 1,5 nye stillinger i forhold til i dag når man tar med følgekostnader til 
leie av lokaler, styrehonorar m.v. Det er også et tankekors ved foretaksmodellen at Bodø 
kommune allerede har prøvd denne modellen for næringsutviklingsarbeid og nå gått bort fra 
dette. Og nå vurderer altså Fauske kommune å gjøre det samme. Rådmannen er tvilende til at 
etablering av et foretak i Saltdal vil være noen fordel, og mener at vi kan få mer ut av ressursene 
ved alternativt å styrke næringsutviklingsarbeidet i kommuneadministrasjonen. 

Dersom man i stedet velger å etablere en ny 100 % - stilling i kommuneadministrasjonen vil 
man nesten kunne halvere det beløpet som er vedtatt i økonomiplanen, noe som gir en betydelig 
årlig besparelse på det kommunale budsjettet uten at man får noen vesentlig reduksjon i 
personalressurser. 

Også en slik løsning vil gi en større satsing på næringsutvikling enn kommunen har i dag, og vil 
således være i tråd med de politiske signaler som er gitt. Rådmannen vil ikke tilrå at man i 
dagens økonomiske situasjon for Saltdal kommune etablerer et kommunalt foretak eller på 
annen måte øker ressursene knyttet til næringsutviklingsarbeid mer på dette området enn 
kostnader tilsvarende en ny 100 % stilling. Ved å beholde kompetansen som i dag er i avdeling 
for Plan og Utvikling v/næringssjef og i tillegg ansette en ny medarbeider i 
kommuneadministrasjonen (PLUT eller rådmannens stab) vil man få økt fokus og satsing på 
næringsutvikling. I tillegg vil det være aktuelt at kommunen gjennomfører egne 
utviklingsprosjekter der prosjektledere finansieres gjennom de enkelte prosjektene (eksterne 
midler samt kommunal egenfinansiering vesentlig gjennom bruk av næringsfond).

Rådmannens innstilling
1. Det opprettes en ny 100 % fast stilling med arbeidsområde næringsutvikling
2. Rådmannen tilrår at næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune organiseres som en del 

av kommuneadministrasjonen. Administrativ plassering avklares gjennom den pågående 
OU-prosessen.

3. Den nye stillingen finansieres gjennom avsatte midler i økonomiplan 2014-2017 til økt 
satsning på næringsutvikling 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/67

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 42/14 29.04.2014
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Mulighetsstudie "Salten - Nordområdenes hovedstad"

Foreliggende dokumenter:
- Utredning og vedtak i Salten regionråd fra møte 20. og 21. februar.

Sakens bakgrunn
Under regionrådets møte 20. og 21. februar ble ovennevnte sak behandlet.  Samtlige kommuners 
innspill i denne saken ble drøftet. Med bakgrunn i de enkelte kommuners vedtak ble det 
utarbeidet et omforent vedtak i regionrådet som nå er sendt til de ulike kommunene til 
behandling.

Vedtaket i sak 2/14 legger til rette for et mandat og en organisering av det videre 
utredningsarbeidet mht. fremtidig kommunal struktur i Salten som kommunene i Salten kan 
slutte seg til.

Spesifikt blir samtlige kommuner bedt om å sluttet seg til prosjektet. I tillegg er den enkelte 
kommunen bedt om å redegjøre for hvordan innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres 
i prosessen.   Dette siste er et krav fra Kommunaldept. for at de skal gi økonomisk støtte til 
utredningsarbeidet.

I Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §10 står det:
«§10 Innbyggjarhøyring

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til  
grenseendring-  Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking,  
spørjeundersøking, møte eller på annan måte.» 

Fauske kommunestyret har vedtatt å delta i prosjektet men har foreslått følgende endringer:
- Pkt 3 i den foreslåtte organisering endres slik at Regionrådet blir styringsgruppe i stedet 

for forslaget på at et utvidet arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe
- Navnet på prosjektet skal være «Mulighetsstudier for Salten»



Vurdering
Med bakgrunn i tidligere behandling i kommunestyret tilrår rådmannen at kommunestyret slutter 
seg til regionrådets vedtak.  For å sikre at innbyggerne blir involvert i prosessen vises det til de 
nevnte alternativer i ovennevnte lovhenvisning.

Rådmannens innstilling
- Saltdal kommune slutter seg til regionrådets vedtak i sak 2/14
- Saltdal kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet
- Innbyggerne i Saltdal vil bli involvert i prosessen gjennom folkemøter og til slutt ved en 

folkeavstemning



Saltdal kommune Arkiv: 080

Arkivsaksnr: 2011/1326

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 43/14 29.04.2014
Kommunestyre

Sign. Eksp. til:

Spørsmål om reduksjon av antall medlemmer av kommunestyret, 
formannskap og levekårsutvalg fra neste valgperiode.

Foreliggende dokumenter:
- Notat vedr. partienes mandatfordeling ved reduksjon av kommunestyrets medlemstall.
- Notat vedr. besparelser ved reduksjon av antall medlemmer av kommunestyret, 

formannskapet og levekårsutvalget. 

Sakens bakgrunn
I vedtaket for budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017 ble det vedtatt å utrede en sak om 
evt. reduksjon av medlemstallet til kommunestyret.  Ved en evt. reduksjon i kommunestyret, vil 
det være naturlig å ta med medlemstallet i formannskapet og levekårsutvalget i samme 
vurdering.

I kommunelovens §7, 3. ledd står det som følger:
Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i løpet av de 
tre første år av valgperioden med virkning fra kommende valgperiode

I kommentarene til kommunelovens §8, 1. ledd er det også nevnt at det antas at formannskapets 
medlemstall ikke kan endres i løpet av en valgperiode.

Ved en reduksjon av medlemstallet i levekårsutvalget vil det være en fordel at evt. endring ikke 
skjer før neste valgperiode.

Saken tas opp nå for å sikre at evt. besparelser kan tas med i arbeidet med budsjett og 
økonomiplan for neste år.

Vurdering
Valg av antall medlemmer bør være en avveining mellom effektivisering/besparelse og 
opprettholdelse av en god demokratisk fordeling og representasjon.



Med henvisning til notat om mandatfordeling, vil en her nevne at ved de minste antall 
medlemmer, kan de minste partiene få liten eller ingen representasjon i kommunestyret.

Reduksjon – formannskap/levekårsutvalg:
Da formannskapet og levekårsutvalget er sidestilt i Saltdal når det gjelder forholdet til 
kommunestyret, er det naturlig at begge utvalg har samme antall medlemmer.

En reduksjon av medlemstallet i formannskap og levekårsutvalget kan anses som naturlig for å 
stå relativt i forhold til en reduksjon av kommunestyremedlemmer.

Administrasjonsutvalg:
Administrasjonsutvalget består av formannskapet og 3 representanter for de ansatte. I 
kommunelovens §25, 2. ledd, 3. setning er det fastslått at flertallet av utvalget skal bestå av 
representanter fra kommunen, dvs. politisk valgte medlemmer.  Det kan være et spørsmål om 
antallet av de ansattes representanter også skal reduseres fra 3 til 2, men dette har egentlig liten 
praktisk betydning både når det gjelder flertallet eller mulige besparelser.

Rådmannens innstilling
I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
____    medlemmer fra kommunevalget 2015.

I hht. kommunelovens §8, 1. ledd reduseres antall medlemmer av formannskapet fra 7 til 5 fra 
neste valgperiode.

I hht. kommunelovens §10, 2. ledd reduseres antall medlemmer av levekårsutvalg fra 7 til 5 fra 
neste valgperiode.

I hht. kommunelovens §25, 2. ledd reduseres antall medlemmer av administrasjonsutvalget fra 
10 til 8 med et uendret antall representanter for de ansatte.
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