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H, FRP
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Vedlegg
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Saker til behandling
PS 30/15

Referater, orienteringer m.v. - Formannskap 03.03.15

1-2

2015/6

PS 31/15

Saltdal Handelsstand. Søknad om økonomiske midler til
finansiering av aktivitets-/sentrumsleder

3-5

2013/52

PS 32/15

Kommunereformen - tidsplan og videre utredning og
prosess

6-11

2014/540

PS 33/15

Ny samarbeidsavtale 12 tilsetting turnusleger

12-16

2011/1605

PS 34/15

Søknad om økonomisk støtte til stort arrangement i
Salten

17-24

2015/61

PS 35/15

VA Saltdal, Spørsmål om døgnmulkt. (unntatt fra
offentlighet Off.lovens §23. 2. ledd) sendes kun til
faste medlemmer

Eget hefte

2012/1065

PS 36/15

Uttalelse vedr. ambulansetjenesten i Salten

X

2015/292

Det blir gitt følgende orientering ved møtets oppstart:
- Orientering fra lensmann om kriminalitetsstatistikk
- Orientering om tjenester - legevaktsformidling – HT Safe
- Orientering om tjenester – legevaktsformidling – Bodø legevakt
I tillegg blir det møte i valgstyret umiddelbart etter formannskapsmøtet.
Egen saksliste er utsendt.
Rognan, 26.02.15
Finn-Obert Bentsen
Ordfører

Saker til behandling
PS 30/15 Referater, orienteringer m.v. - Formannskap 03.03.15
Rådmannens innstilling
Referat og orienteringer tas til informasjon
Saksprotokoll i Formannskap - 03.03.2015
Behandling:
Enstemmig vedtak:
Referat og orienteringer tas til informasjon
PS 31/15 Saltdal Handelsstand. Søknad om økonomiske midler til finansiering av
aktivitets-/sentrumsleder
Rådmannens innstilling:
Saltdal kommune gir tilskudd til Saltdal Handelsstands Forening på inntil kr. 150.000,- (50 % av
kostnadene) forbundet med engasjement som aktivitets/sentrumsleder. Tilskuddet gis for 2015
under følgende forutsetninger:
1. Saltdal Handelsstand bidrar med den øvrige finansieringen, minimum tilsvarende det
kommunale tilskuddet.
2. Saltdal Handelsstand har administrativt ansvar for ”engasjementstillingen”
3. Stillingen skal ikke ivareta den ordinære drift av handelsstandsforeningen, men innebære en
ekstra satsning på utvikling av Rognan som handelssenter
4. Den (de) personer som engasjeres må også være med på planlegging og gjennomføring av
tiltak i sentrum som foregår i offentlig regi
5. Det er en forutsetning at det i perioden avholdes et evaluerings- og strategimøte vedrørende
stillingen, der også Saltdal kommune inviteres til å delta
6. Saltdal kommune har bundet seg opp til finansiering av et beløp på inntil kr.150.000,Eventuelle tiltak som gjennomføres i engasjementsperioden skal i utgangspunktet finansieres
av handelsstanden/andre. Dersom kommunen søkes som delfinansiør, må det sendes egen
søknad om dette.
7. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumenterte utgifter.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.03.2015
Behandling:
Steinar Maarnes fratrådte som inhabil.
Enstemmig vedtak:
Saltdal kommune gir tilskudd til Saltdal Handelsstands Forening på inntil kr. 150.000,- (50 % av
kostnadene) forbundet med engasjement som aktivitets/sentrumsleder. Tilskuddet gis for 2015
under følgende forutsetninger:
1. Saltdal Handelsstand bidrar med den øvrige finansieringen, minimum tilsvarende det
kommunale tilskuddet.
2. Saltdal Handelsstand har administrativt ansvar for ”engasjementstillingen”

3. Stillingen skal ikke ivareta den ordinære drift av handelsstandsforeningen, men innebære
en ekstra satsning på utvikling av Rognan som handelssenter
4. Den (de) personer som engasjeres må også være med på planlegging og gjennomføring
av tiltak i sentrum som foregår i offentlig regi
5. Det er en forutsetning at det i perioden avholdes et evaluerings- og strategimøte
vedrørende stillingen, der også Saltdal kommune inviteres til å delta
6. Saltdal kommune har bundet seg opp til finansiering av et beløp på inntil kr.150.000,Eventuelle tiltak som gjennomføres i engasjementsperioden skal i utgangspunktet
finansieres av handelsstanden/andre. Dersom kommunen søkes som delfinansiør, må det
sendes egen søknad om dette.
7. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumenterte utgifter.
PS 32/15 Kommunereformen - tidsplan og videre utredning og prosess
Rådmannens innstilling
-

-

Saltdal kommunes utredningsarbeid i forhold til kommunereformen legges opp til
tidsplan som tar sikte på et vedtak om fremtidig kommunestruktur for Saltdal kommune
høsten 2015 (tog 1).
Utredningsarbeidet skal legges opp i forhold til følgende alternativer for fremtidig
kommunestruktur:
o Saltdal kommune
o Indre Salten (Fauske, Sørfold, Saltdal)
o Stor Salten (kommunene tilhørende Regionrådet)
o Alternativ 4 ?
I forbindelse med kommunereformen, avholdes det folkeavstemning. Planlegging
igangsettes i tråd med vedtatte tidsplan for prosessen.

Saksprotokoll i Formannskap - 03.03.2015
Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:
- Saltdal kommunes utredningsarbeid i forhold til kommunereformen legges opp til
tidsplan som tar sikte på et vedtak om kommunestruktur for Saltdal kommune våren
2016.
- Utredningsarbeidet skal legges opp i forhold til følgende alternativer for fremtidig
kommunestruktur:
o Saltdal som egen kommune
o Saltdal sammen med andre kommuner i Salten
- Planlegging igangsettes i tråd med vedtatte tidsplan for prosessen.
- Det vises til kommunestyrets vedtak av 06.11.15
- Det skal i første omgang avholdes folkemøter innen juni 2015, der en også får innspill på
rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
-

Saltdal kommunes utredningsarbeid i forhold til kommunereformen legges opp til
tidsplan som tar sikte på et vedtak om kommunestruktur for Saltdal kommune våren
2016.
Utredningsarbeidet skal legges opp i forhold til følgende alternativer for fremtidig
kommunestruktur:

-

o Saltdal som egen kommune
o Saltdal sammen med andre kommuner i Salten
Planlegging igangsettes i tråd med vedtatte tidsplan for prosessen.
Det vises til kommunestyrets vedtak av 06.11.15
Det skal i første omgang avholdes folkemøter innen juni 2015, der en også får innspill på
rullering av kommuneplanens samfunnsdel.

PS 33/15 Ny samarbeidsavtale 12 tilsetting turnusleger
Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til innholdet i Tjenesteavtale nr. 12 om tilsetting av turnusleger.
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Behandling:
Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune slutter seg til innholdet i Tjenesteavtale nr. 12 om tilsetting av turnusleger.

PS 34/15 Søknad om økonomisk støtte til stort arrangement i Salten
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
Saksprotokoll i Formannskap - 03.03.2015
Behandling:
Ordføreren foreslo: Søknad om økonomisk støtte fra Fauske Skolekorps avslås.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtak:
Søknad om økonomisk støtte fra Fauske Skolekorps avslås.
PS 35/15 VA Saltdal, Unntatt fra offentlighet- off.lovens §23 2. ledd

PS 36/15 Uttalelse vedr. ambulansetjenesten i Salten
Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 03.03.2015
Behandling:
Enstemmig vedtak:
De foreslåtte sparetiltakene vil kunne gå på bekostning av liv og helse. Salten regionråd er
derfor sterkt kritisk til de foreslåtte kuttene i ambulansetjenesten og krever at dagens beredskap
opprettholdes og styrkes.

