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PS 39/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 29.04.14

Rådmannens innstilling
Referatene tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
I tillegg til fremlagte referater ble det gitt følgende korte orienteringer:

- Kommunens planer for 200 år jubileum
- Varaordfører orienterte om landsmøtet for USS
- Ronny Sortland fikk besvart spørsmålet om prosess ved boligsosial handlingsplan
- Ronny Sortland fikk besvart spørsmålet vedr. henvendelse fra Røde Kors om 

båndvogner.
- Det ble gitt enstemmig oppslutning om å sende søknad om å delta i forsøk for 

stemmerett for 16-17 åringer ved kommende kommunestyrevalg.
- Det ble orientert om aktivitetsdag for eldre 9. mai

Enstemmig vedtak:

Referatene og orienteringer tas til informasjon.



PS 40/14 2. gangs offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for 
Kvitberget Dolomittbrudd, Ljøsenhammeren i Bodø kommune

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

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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

PS 41/14 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 vedtak:

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.

PS 42/14 Mulighetsstudie "Salten - Nordområdenes hovedstad"

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

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Enstemmig 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



PS 43/14 Spørsmål om reduksjon av antall medlemmer av kommunestyret, formannskap 
og levekårsutvalg fra neste valgperiode.

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo at antall kommunestyremedlemmer reduseres til 23 medlemmer, og at 
antall medlemmer i formannskap, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget beholdes som i 
dag.

Bjørnar Brændmo foreslo å redusere antall medlemmer i kommunestyret til 19 uten endring i 
antall medlemmer i formannskapet, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget.

Ronny Sortland foreslo å legge ned levekårsutvalget.

Ronny Sortlands forslag falt med 5 mot 2 stemmer.

Det ble først votert over antall kommunestyremedlemmer.
Siv Mossleths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag.

Siv Mossleths forslag vedr. formannskap, levekårsutvalget og administrasjonsutvalget ble 
enstemmig vedtatt.

Innstilling:
I hht. kommunelovens §7, 3. ledd endres antall medlemmer av Saltdal kommunestyre fra 27 til 
23   medlemmer fra kommunevalget 2015.

Antall medlemmer av formannskapet og levekårsutvalget opprettholdes med 7 medlemmer.

Antall medlemmer av administrasjonsutvalget opprettholdes med 10 medlemmer.



PS 44/14 Legevakt i Saltdal - alternative modeller

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold kommuner 
for å sikre forsvarlig legevakttjeneste til sine innbyggerne. Paralellt må det arbeides for at 
Saltdal sykehjems ØHJD-/KAD-plass kan få dekket sitt behov for forsvarlig legetilsyn. Endelig 
forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for behandling.

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014 

Behandling:
Monica Sundsfjord foreslo å utsettes saken til k.styret 8. mai.  Det avholdes et folkemøte i 
forkant av formannskapets behandling.

Monica Sundsfjords utsettelses forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til behandling i formannskapet i april og i kommunestyret 8.mai.  Det avholdes 
et folkemøte i forkant av formannkapets behandling.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:

1. .Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner for å sikre forsvarlig legevaktstjeneste til sine innbyggere.

2. Endelig forslag  til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til 
behandling/godkjenning.

3. Tilbudet om Ø hjelp (KAD-plasser) beholdes ved Saltdal sykehjem, og etablering av ø-
hjelp rus/psykiatri søkes etablert på Vensmoen.

Bjørnar Brændmo foreslo: Saltdal kommune beholder dagens legevaktordning  inntil videre.

Rådmannen trakk sin innstilling.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag.

Innstilling:
1. .Saltdal kommune ønsker snarest mulig å innlede samarbeid med Fauske og Sørfold 

kommuner for å sikre forsvarlig legevaktstjeneste til sine innbyggere.
2. Endelig forslag  til samarbeidsavtale legges fram for kommunestyret til 

behandling/godkjenning.
3. Tilbudet om Ø hjelp (KAD-plasser) beholdes ved Saltdal sykehjem, og etablering av ø-

hjelp rus/psykiatri søkes etablert på Vensmoen.
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