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Saker til behandling

PS 66/14 Prosjekt "Organisering av reiselivet i Salten" 1-9 2013/1071

PS 67/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Etablering av ny parkeringsplass og adkomstveg til 
fritidsbebyggelse, Krokvatnet hytteormåde

10-14 2014/383

PS 68/14 Klage på avslag - søknad om deling av gnr. 4 bnr. 9 i 
Saltdal

2014/93

PS 69/14 Søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad 
for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
Utvidelse fritidsbebyggelse.

15-23 2014/368

PS 70/14 Rullering av kommunale mål for hjorteviltforvaltning 
2014 - 2017

Eget hefte 2010/566

PS 71/14 Frank Beiermann. Søknad om motorferdsel i utmark 2007/818

PS 72/14 Jørn Øines Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark 2012/1099

PS 73/14 Hermann K. Meisler. Søknad om motorferdsel i utmark 2008/1075

PS 74/14 Håkon Andersen. Søknad om motorferdsel i utmark 2011/681

PS 75/14 Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal 
kommune

24 2014/290

PS 76/14 Årsregnskap og årsmelding for 2013 3 hefter 2014/313

PS 77/14 Evaluering av innkjøpsordningen Eget hefte 2014/194

PS 78/14 Tariffoppgjøret  2014 2014/443

PS 79/14 Oppnevning av forhandlingsutvalg - legevaktsamarbeid 2011/107

PS 80/14 Orientering. Revidert budsjett for VA-Anlegg Rognan - 
Russånes

2010/573

PS 81/14 Bjørn Andor Drage. Søknad om motorferdsel i utmark 2014/450

Sak som ettersendes:
- Økonomisk rapport for 1. tertial 2014

Det sendes også ut to saker som skal behandles i Administrasjonsutvalget.  Disse sendes 
særskilt.

Rognan, 04.06.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 66/14 Prosjekt "Organisering av reiselivet i Salten"

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13 om igangsetting av prosjektet 
«Organisering av Reiselivet i Salten» i tråd med vedlagte prosjektskisse.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13 om igangsetting av prosjektet 
«Organisering av Reiselivet i Salten» i tråd med vedlagte prosjektskisse.

PS 67/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Etablering av ny 
parkeringsplass og adkomstveg til fritidsbebyggelse, Krokvatnet hytteormåde

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring 
fremføring av adkomstveg med parkering i henhold til omsøkt tiltak.  Etter en samlet vurdering 
anses ikke fordelene ved tiltaket å være vesentlig høgere enn ulempene.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:
Vik Grunneierlag gis dispensasjon for utvidelse av adkomstveg med parkering som omsøkt.
De må utarbeides reguleringsplan for tiltaket.

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

Vedtak:

Vik Grunneierlag gis dispensasjon for utvidelse av adkomstveg med parkering som omsøkt.
De må utarbeides reguleringsplan for tiltaket.

PS 68/14 Klage på avslag - søknad om deling av gnr. 4 bnr. 9 i Saltdal

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune tar klagen fra Vidar Olsen til følge.

Det gis samtykke til fradeling av en tomt på inntil 2 daa fra gnr. 4, bnr. 9 til boligformål, jfr. 
Jordloven §12.



Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune tar klagen fra Vidar Olsen til følge.

Det gis samtykke til fradeling av en tomt på inntil 2 daa fra gnr. 4, bnr. 9 til boligformål, jfr. 
Jordloven §12.

PS 69/14 Søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Utvidelse fritidsbebyggelse.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring utvidelse 
av fritidsbebyggelse til BRA= 110,8 m2.  Hensynene bak bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg vurderes fordelene ved tiltaket ikke å være 
klart større enn ulempene.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo: Det innvilges dispensasjon for oppføring utvidelse av 
fritidsbebyggelse til BRA=110,8 m2. Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon 
fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vurderes fordelene ved tiltaket å være klart større enn 
ulempene.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag).

Vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring 
utvidelse av fritidsbebyggelse til BRA= 110,8 m2.  Hensynene bak bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg vurderes fordelene ved tiltaket ikke å være 
klart større enn ulempene.

PS 70/14 Rullering av kommunale mål for hjorteviltforvaltning 2014 - 2017

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune godkjenner målsetting for hjorteviltforvaltning i Saltdal kommune for 
perioden 2014 – 2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune godkjenner målsetting for hjorteviltforvaltning i Saltdal kommune for 
perioden 2014 – 2017.



PS 71/14 Frank Beiermann. Søknad om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Frank R. Beiermann gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
5. turer for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12. Det må foreligge tillatelse fra grunneiere før kjøring foretas.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Frank R. Beiermann gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
5. turer for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12. Det må foreligge tillatelse fra grunneiere før kjøring foretas.

PS 72/14 Jørn Øines Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Jørn Øines Olsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 
8 til 12. Det må foreligge tillatelse fra grunneiere før transport foretas.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Jørn Øines Olsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12. Det må foreligge tillatelse fra grunneiere før transport foretas.

PS 73/14 Hermann K. Meisler. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Hermann K. Meisler gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
5. turer for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere før transport foretas.



Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Hermann K. Meisler gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil
5. turer for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere før transport foretas.

PS 74/14 Håkon Andersen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Håkon Andersen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra parkeringsplass og til egen 
hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil 5. turer for barmarksesongen 
2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. Det må 
innhentes tillatelse fra grunneiere før transport foretas.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Håkon Andersen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra parkeringsplass og til 
egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder inntil 5. turer for 
barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 
til 12. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere før transport foretas.

PS 75/14 Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune

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 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Anne Britt Sletteng foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 2 stemmer

Ordføreren foreslo følgende:
1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.



2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%)  og en stilling 
som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning 
på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.

3. For å stykre og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med 
Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i 
utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. 
Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.

4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som 
fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.

5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 
representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Rådmannen trakk sin innstilling.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%)  og en stilling 

som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning 
på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.

3. For å stykre og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med 
Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i 
utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. 
Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.

4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som 
fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.

5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 
representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014 

Behandling:
Trond Andreassen fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

Enstemmig vedtak:

Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

Uttalelse fra tillitsvalgte ved enhet plan, bygg og tekniske tjenester vedlegges.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo nytt  forslag:

1. Næringsutviklingsarbeidet i Saltdal organiseres som et kommunalt foretak (KF), som bør 
være operativt fra 01.10.14.  Foretaket må også gjennom avtale ha et nært samarbeid 
med kommune gjennom utveksling av oppgaver og tjenester, jfr. Skisse til 
organisasjonsmodell og praktiske grep i utredningen.



2. Styret for foretaket skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av Saltdal 
Næringsforening.  Saltdal kommunestyre utpeker 3 styremedlemmer, hvorav kommunen 
utpeker leder og nestleder.  Rådmann har møte- og uttalerett.

3. Stiftelsesgrunnlaget og retningslinjer for arbeidet forberedes av et interimsstyre som 
består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, rådmann og representant for 
Næringsforeningen.

4. Det tas sikte på formell etablering av foretaket på kommunestyremøtet 24. september 
2014.

5. Foretaket baseres på en grunnbemanning på to årsverk fra årsskiftet 2015. Det opprettes 
to nye stillinger, hvorav en lederstilling utlyses så snart som mulig. Interimsstyret tar 
ansvaret for denne utlysning/ansettelse.

6. Innen 31.12.15 foretas det evaluering av næringsorganiseringen.

Siv Mossleth tok opp formannskapets innstilling med følgende endringer (strykning av 2. 
setning i punkt 2 og ordet utlyses byttes ut med besettes):

1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en 
forsøksordning.

2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%)  og en stilling 
som besettes snarest.

3. For å styrke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og 
med Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der 
medarbeiderne i utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening 
deltar.  Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.

4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser 
som fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.

5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder 
og 3 representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for  Siv Mossleths forslag).

Innstilling:
1. Næringsutviklingsarbeidet i Saltdal organiseres som et kommunalt foretak (KF), som bør 

være operativt fra 01.10.14.  Foretaket må også gjennom avtale ha et nært samarbeid 
med kommune gjennom utveksling av oppgaver og tjenester, jfr. Skisse til 
organisasjonsmodell og praktiske grep i utredningen.

2. Styret for foretaket skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av Saltdal 
Næringsforening.  Saltdal kommunestyre utpeker 3 styremedlemmer, hvorav kommunen 
utpeker leder og nestleder.  Rådmann har møte- og uttalerett.

3. Stiftelsesgrunnlaget og retningslinjer for arbeidet forberedes av et interimsstyre som 
består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, rådmann og representant for 
Næringsforeningen.

4. Det tas sikte på formell etablering av foretaket på kommunestyremøtet 24. september 
2014.

5. Foretaket baseres på en grunnbemanning på to årsverk fra årsskiftet 2015. Det opprettes 
to nye stillinger, hvorav en lederstilling utlyses så snart som mulig. Interimsstyret tar 
ansvaret for denne utlysning/ansettelse.

6. Innen 31.12.15 foretas det evaluering av næringsorganiseringen.



PS 76/14 Årsregnskap og årsmelding for 2013

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2013 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2013 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 9.529.804 dekkes slik:
i. Kr 462.111 dekkes av disposisjonsfond

ii. Inndekking av resterende underskudd kr 9.067.693 innarbeides i 
årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018  

b. Udekket merforbruk investering fra tidligere år kr 2.149.700 dekkes gjennom økt 
låneopptak

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende tillegg:
3. Det forventes at fremtidige saker på årsregnskap/årsmelding fremlegges innen mars.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommunes årsmelding for 2013 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2013 vedtas med følgende inndekkinger

a. Merforbruk på drift kr 9.529.804 dekkes slik:
i. Kr 462.111 dekkes av disposisjonsfond

ii. Inndekking av resterende underskudd kr 9.067.693 innarbeides i 
årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018  

b. Udekket merforbruk investering fra tidligere år kr 2.149.700 dekkes gjennom 
økt låneopptak

     3. Det forventes at fremtidige saker på årsregnskap/årsmelding fremlegges innen mars.

PS 77/14 Evaluering av innkjøpsordningen

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune opprettholder sitt medlemskap i Samordnet Innkjøp i Salten.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Ole Bøhlerengen foreslo:
Saltdal kommune ser på muligheten for å ivareta innkjøp i egen regi, og på sikt melde seg ut av 
Samordnet Innkjøp i Salten.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Ole Bøhlerengens 
forslag).

Innstilling:
Saltdal kommune opprettholder sitt medlemskap i Samordnet Innkjøp i Salten.



PS 78/14 Tariffoppgjøret  2014

Rådmannens innstilling
Foreliggende forslag til Hovedtariffavtale for tariffperioden 2014 – 2016 godkjennes av Saltdal 
kommune.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Foreliggende forslag til Hovedtariffavtale for tariffperioden 2014 – 2016 godkjennes av 
Saltdal kommune.

PS 79/14 Oppnevning av forhandlingsutvalg - legevaktsamarbeid

Rådmannens innstilling
Som kommunens forhandlingsutvalg i forbindelse med utarbeidelse av avtale om 
legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold oppnevnes:

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Rådmannen oppnevner forhandlingsutvalget vedr. legevaktsamarbeidet med Fauske og 
Sørfold.

PS 80/14 Orientering. Revidert budsjett for VA-Anlegg Rognan - Russånes

Rådmannens innstilling

• Økonomiplanen for 2015 – 2018 reguleres slik at totalprosjektets ramme øker fra 119,4 
mill. kr til 153 mill. kr.

• Prosjektets ramme økes fra 28 mill. kr, til 38 mill.kr i 2014. Finansieres med økt 
låneopptak på selvkostområdet. Reguleres inn i 2. tertialrapport.

• Utbygging av VA-Saltdal, Rognan til Russånes, fortsetter i henhold til vedtak i Saltdal 
kommunestyre 20.05.2010. 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:

• Økonomiplanen for 2015 – 2018 reguleres slik at totalprosjektets ramme øker fra 119,4 
mill. kr til 153 mill. kr.

• Prosjektets ramme økes fra 28 mill. kr, til 38 mill.kr i 2014. Finansieres med økt 
låneopptak på selvkostområdet. Reguleres inn i 2. tertialrapport.

• Utbygging av VA-Saltdal, Rognan til Russånes, fortsetter i henhold til vedtak i Saltdal 
kommunestyre 20.05.2010. 



PS 81/14 Bjørn Andor Drage. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Bjørn Andor Drage gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av materialer til ny 
hytte ved Trollhaugan. Dispensasjonen gjelder for det nødvendige antall turer i perioden fra 
perioden 20.05. 14 – 20.09.14. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Bjørn Andor Drage gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av materialer til 
ny hytte ved Trollhaugan. Dispensasjonen gjelder for det nødvendige antall turer i perioden fra 
perioden 20.05. 14 – 20.09.14. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12.

PS 82/14 Økonomirapport - 1. tertial 2014

Rådmannens innstilling
1) Driftsbudsjettet endres som følger:

Redusert rammetilskudd +    366.000
Redusert skatteanslag + 2.998.000
Reduserte konsesjonskraftinnt. +    514.000
Redusert avsetning til lønnsoppgj.   -   3.878.000

2) Investeringsbudsjettet endres som følger:

Endringer i skjema 2A:
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler økes med 2.225.000 kroner

Finansiering
Bruk av lånemidler økes med 1.300.000 kroner
Tilskudd til investeringer økes med 500.000 kroner
Kompensert mva økes med 450.000 kroner

Endringer i skjema 2B:
Investeringer i anleggsmidler
Ny buss til aktiviteter kr 625.000 kroner
IKT - utvidet backup-løsning 250.000 kroner
Nytt lønnssystem 1.375.000 kroner



Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende tillegg:
3)  Rådmann pålegges nødvendige styringstiltak for å få ned budsjettoverskridelsene på driften. 
De enhetene/virksomhetene dette gjelder må ta de nødvendige grep for å styre etter vedtatt 
budsjett.

4)  Formannskapet ber om å få en statusrapport på budsjettsituasjonen innen 31. august.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1) Driftsbudsjettet endres som følger:
Redusert rammetilskudd +    366.000
Redusert skatteanslag + 2.998.000
Reduserte konsesjonskraftinnt. +    514.000
Redusert avsetning til lønnsoppgj.   -   3.878.000

2) Investeringsbudsjettet endres som følger:

Endringer i skjema 2A:
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler økes med 2.225.000 kroner

Finansiering
Bruk av lånemidler økes med 1.300.000 kroner
Tilskudd til investeringer økes med 500.000 kroner
Kompensert mva økes med 450.000 kroner

Endringer i skjema 2B:
Investeringer i anleggsmidler
Ny buss til aktiviteter kr 625.000 kroner
IKT - utvidet backup-løsning 250.000 kroner
Nytt lønnssystem 1.375.000 kroner

3)  Rådmann pålegges nødvendige styringstiltak for å få ned budsjettoverskridelsene på 
driften.  De enhetene/virksomhetene dette gjelder, må ta de nødvendige grep for å 
styre etter vedtatt budsjett.

4)  Formannskapet ber om å få en statusrapport på budsjettsituasjonen innen 31. august.
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