
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 09.03.2016
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.
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Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2016/398

Saksbehandler:  Anita Johanne Paulsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 5/16 09.03.2016

Sign. Eksp. til:

Referater 09.03.16

Foreliggende dokumenter:
Protokoll fra møtet i utvalget dat. 27.01.16

Sakens bakgrunn

Vurdering

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2016/397

Saksbehandler:  Anita Johanne Paulsen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 6/16 09.03.2016

Sign. Eksp. til:

Orienteringer-/spørsmål 09.03.16

Foreliggende dokumenter:

Sakens bakgrunn
Orienteringer som blir gitt i møtet:

- Ungdomsrådet v/ Raymond Stolpen
- SFO Røkland v/ Tor-Erik Holteng
- Oppussing Røkland skole v/Tor-Erik Holteng
- Åpne haller v/ Leif-Inge Almo

Vurdering

Rådmannens innstilling



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/132

Saksbehandler:  Tom Erik Holteng

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 7/16 09.03.2016
Kommunestyre 14.04.2016

Sign. Eksp. til:

Rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Foreliggende dokumenter:
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016
• Spillemiddelsøknader 2015
• Innspill etter høringsrunden

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 lokale prioriteringene til grunn for fylkets prioriteringer av spillemidler.
Nordland fylke får midler til å dekke ca. 20 % av søknader til ordinære idrettsanlegg, og ca. 50 
% av nærmiljøanlegg.

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser har vært på høring. Det kom innspill 
fra Saltdal friluftsråd, FK. Saltdalskammeratene, IL Vinger, Saltdal idrettsråd, Saltdal 
videregående skole og Saltdal helsesenter.
Innspillene som omhandler tekstdelen i planen tas med ved neste revidering av planen. Innspill 
vedrørende prioriteringene av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, samt nye planlagte tiltak tas med 
i vurderingen.

Det har kommet inn 2 spillemiddelsøknader. Begge søknadene er fornyinger av tidligere års 
søknader.

• Rehabilitering av lysanlegg i lysløypa på Vensmoen langrennsanlegg (Fornyet)
• Balløkke på Høyjarfall (Fornyet)

Ril ski hadde søkt om spillemidler til rehabilitering av skihytta på Høyarfall. Ril ski valgte ikke 
å fornye denne søknaden, fordi de har finansiert rehabiliteringen med andre midler.



IL Vinger har søkt om midler til rehabilitering av lysanlegget i lysløypa ved Vensmoen 
langrennsanlegg. De skal skifte ut det gamle lysanlegget i løypa og installere et nytt lysanlegg 
som bruker miljøvennlige LED- lys. Spillemiddelordningen har utlyst forhøyet tilskudd til de 
som vil rehabilitere lysanlegg til miljøvennlige LED- lys. Ordningen varer til 2016. IL Vinger 
fornyer søknaden i år.

Høyjarfall Velforening søker om spillemidler til oppsetting av balløke på Høyjarfall. Balløkken 
er planlagt i et av de avsatte områdene for lek på Høyjarfall.

Vurdering
Il Vinger er avhengig av å ferdigstille prosjektet sitt i år. Det haster å få spillemidler til denne 
søknaden. Kommunens rullering av prioriteringslistene må være forutsigbar for de som søker. 
Det er derfor problematisk å omgjøre på tidligere prioriteringer, siden søkere bør kunne 
planlegge langsiktig når det søkes om spillemidler, og man må kunne gå ut fra at man rykker 
gradvis opp på lista etter hvert som søknader blir ferdigfinansiert og får spillemidler. 
Derfor foreslås prioriteringer som følger.

Forslag til prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og 
nærmiljøanlegg) 2016
Anlegg Prosjekt Eier Sted Antatt

byggestart
Total
Kostnad

Søkt 
spillemidler

Kommunal 
egenandel til 
spillemidler

1 Rehabilitering av 
lysanlegg i 
lysløype

IL Vinger Vensmoen 2014 Kr.890 000 Kr. 445 000

2 Balløke 
Høyjarfall

Høyjarfall Velforening Høyjarfall 2016 Kr. 600 000 Kr. 300 000

Forslag til rullert prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013-2016

Anlegg Prosjekteie
r

Sted Antatt
byggesta

rt

Total
Kostna

d

Finansiering
2014 2015 2016 2017

KM        SM       PM KM  SM  PM KM    SM    PM KM SM   PM
1 Rehabilitering av lysanlegg IL Vinger Røkland 2014 890»» 445 173

2 Kunstgressbane
Vensmoen

Saltdal 
Kommune/IL 

Vinger

Røkland 2017 6 300»»

3 Rognan Kombihall FKSK Rognan 2017 26 380»»

4 SKIBU IL Vinger Røkland 2017

5 Garderobeanlegg Røkland skole Saltdal kommune Røkland

6 Lagerrom Saltdalshallen Saltdal
Kommune

Rognan

7 Elgbane
Prestmoen

Saltdal JFF Prestmoen

8 Leirduebane Prestmoen Saltdal JFF Prestmoen

9 Miniatyr baneanlegg Saltdal 
Skytteranlegg

Prestmoen

«» angitt i 100 000 
KM: Kommunale midler 
SM: Spillemidler 
PM: private midle 
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
byggesta

rt

Total
Kost- 
nad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

KM        SM       PM KM SM PM KM     SM       PM KM SM  PM
1 Høyjarfall Balløke Høyjarfall

Velforening
Høyjarfall 2016 600»» 300»»

2 Opprustning
Av uteplass Rognan barneskole

Saltdal kommune Rognan

«» angitt i 100 000 
KM: Kommunale midler 
SM: Spillemidler 
PP : 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 tidfestet. Her er det meldt inn følgende mye ønskede tiltak 
(ikke tidfestet):

Handlingsplan for langsiktige behov

Ytterlige rehabilitering av skansen øyra Asfaltering av deler av lysløype på vensmoen for 
bruk for funksjonshemmede

Varig avtale med grunneiere traseen sæteren til 
fløybakken



Rådmannens innstilling
Forslag til prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og 
nærmiljøanlegg) 2016
Anlegg Prosjekt Eier Sted Antatt

byggestart
Total
Kostnad

Søkt 
spillemidler

Kommunal 
egenandel til 
spillemidler

1 Rehabilitering av 
lysanlegg i 
lysløype

IL Vinger Vensmoen 2014 Kr.890 000 Kr. 445 000

2 Balløke 
Høyjarfall

Høyjarfall Velforening Høyjarfall 2016 Kr. 600 000 Kr. 300 000

Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013-2016

Anlegg Prosjekteie
r

Sted Antatt
byggesta

rt

Total
Kostna

d

Finansiering
2014 2015 2016 2017

KM        SM       PM KM  SM  PM KM    SM    PM KM SM   PM
1 Rehabilitering av lysanlegg IL Vinger Røkland 2014 890»» 445 173

2 Kunstgressbane
Vensmoen

Saltdal 
Kommune/IL 

Vinger

Røkland 2017 6 300»»

3 Rognan Kombihall FKSK Rognan 2017 26 380»»

4 SKIBU IL Vinger Røkland 2017

5 Garderobeanlegg Røkland skole Saltdal kommune Røkland

6 Lagerrom Saltdalshallen Saltdal
Kommune

Rognan

7 Elgbane
Prestmoen

Saltdal JFF Prestmoen

8 Leirduebane Prestmoen Saltdal JFF Prestmoen

9 Miniatyr baneanlegg Saltdal 
Skytteranlegg

Prestmoen

Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013 2016

Anlegg Prosjekt-
eier

sted Antatt
byggesta

rt

Total
Kost- 
nad

Finansiering
2014 2015 2016 2017

KM        SM       PM KM SM PM KM     SM       PM KM SM  PM
1 Høyjarfall Balløke Høyjarfall

Velforening
Høyjarfall 2016 600»» 300»»

2 Opprustning
Av uteplass Rognan barneskole

Saltdal kommune Rognan



Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2012/1082

Saksbehandler:  Tom Erik Holteng

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 8/16 09.03.2016

Sign. Eksp. til:

Søknad om tilskudd til 17. mai arrangement på Røkland skole 2016

Foreliggende dokumenter:
• Hovedutvalg for kultur sak 25/99
• Levekårsutvalg sak 15/09 17. mai arrangement på Rognan
• Levekårsutvalget sak 23/11 Søknad om økonomisk støtte til 17. mai arrangement
• Levekårsutvalg sak 31/12 17. mai arrangement, hovedarrangement for Saltdal kommune på

Rognan.
• Levekårsutvalg sak 25/14 Fordeling av kulturmidler til lag og foreninger 2014
• Søknad fra FAU ved Røkland skole

Sakens bakgrunn
Denne saken har vært opp til politisk behandling flere ganger. Sist gang i Levekårsutvalget sak 
25/14 i forbindelse med fordeling av kulturmidler til lag og foreninger for 2014.

FAU ved Røkland skole har levert søknad om økonomisk støtte til 17. mai arrangement på 
Røkland skole. Det søkes om støtte til gjennomføring til hele arrangementer fra flaggheising om 
morgenen til avslutning på kvelden. Tilskuddet det søkes om er på kr 18 000.

I sak 25/14 ble problemstillingen drøftet som følger:
Denne problemstillingen har vært politisk behandlet flere ganger, sist i levekårsutvalgets sak  
31/ 12. Vedtaket ble da: «Levekårsutvalgets vedtak fra 2009 opprettholdes.  
Motivasjonshonoraret gis til arrangør av 17. mai i Saltdals kommunesentrum Rognan.» Det er  
ikke kommet nye elementer inn i saken siden sist behandling. Både Røkland skole og Rognan 
barneskole har store arrangementer på skolene i forbindelse med 17. mai, og arrangementene  
er inntektsgivende. Hvis det skal vurderes om Røkland skole skal få midler til gjennomføring av  
17. mai- arrangementet, må man også sette dette opp mot Rognan barneskoles arrangement.  
Man kan imidlertid si at Røkland skoles arrangement inneholder noen oppgaver og kostnader  
som ikke Rognan barneskole har, for eksempel lunsj til hornorkesteret. Saksbehandler mener at  
det ikke er naturlig å gi kulturmidler til gjennomføring av et 17. mai- arrangement. Hvis det er  



ønskelig å vurdere honorar til Røkland skole for gjennomføring av 17. maiarrangementet bør  
dette komme opp som en egen politisk sak, hvor det sees på oppgaver og
utgifter/ inntekter for både Røkland skole og Rognan barneskole, og hvor det eventuelt tas  
stilling til om det skal settes av midler i budsjettet til dette formål fra og med 2015.

I saken ble det fattet et enstemmig vedtak om å avslå søknaden fra FAU ved Røkland skole, 
fordi vedtaket fra Levekårsutvalgets sak 31/12 fortsatt er gyldig og at det kun gis 
motivasjonshonorar til arrangør av 17. mai i Saltdals kommunesentrum Rognan. Det ble i tillegg 
vedtatt at sak angående vurdering av fordeling av midler til 17. mai arrangement til flere enn 
hovedarrangementet på Rognan fremmes for levekårsutvalget. Saksbehandler kan ikke se at det 
er fremmet noen slik sak.

Vurdering
Det er i henhold til gjeldende delegasjonsreglement Utvalg for oppvekst og kultur som har 
myndighet til å fordele tilskudd til frivillige organisasjoner mv. innenfor vedtatte 
budsjettrammer.

Det er ikke fremmet egen sak angående vurdering av fordeling av midler til 17. mai arrangement 
til flere enn hovedarrangementet på Rognan. Det ligger derfor ikke inne i budsjettet at skal 
tildeles noe motivasjonshonorar til andre enn arrangør av 17. mai på Rognan.

Virksomhetsområdet Kultur står foran store utfordringer det neste året. Kommunestyret vedtok i 
sak 109/15 (16.12.15) at kultur skal spare kr 745 000. Kuttet vil komme som resultat av den ou-
prosess som nå skal iverksettes internt i virksomhetsområdet.

Rådmannens innstilling
Vedtaket i levekårsutvalgets sak 31/ 12 er fortsatt gyldig, og motivasjonshonorar gis kun til 
arrangør av 17. mai i Saltdals kommunesentrum Rognan. Søknad fra FAU v/ Røkland skole 
avslås.



Saltdal kommune Arkiv: C09

Arkivsaksnr: 2012/1082

Saksbehandler:  Tom Erik Holteng

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 9/16 09.03.2016

Sign. Eksp. til:

Tildeling av motivasjonshonorar for å arrangere 17. mai 2016

Foreliggende dokumenter:
- Levekårsutvalget sak 15/09
- Levekårsutvalget sak 31/12
- Brev til frivillige lag/foreninger om å arrangere 17. mai 2016
- Søknad om å få arrangere 17. mai 2016 fra Saltdal styrkeløftklubb

Sakens bakgrunn
Levekårsutvalget vedtok i sak 31/12 følgende:
Hovedarrangement for 17. mai i Saltdal arrangeres på Rognan slik det framkommer av sak
25/99 HUK. 

Feiringen av 17. mai i Saltdal med hovedarrangementet på Rognan skal utgjøre en ramme for  
at personer og foreninger i Saltdal kommune skal kunne feire og uttrykke stolthet og glede over  
landets grunnlovsdag og den frihet som grunnloven sikrer oss.

Ansvar for 17. mai arrangement for påfølgende år lyses ut innen utgangen av november.
Frivilliger lag og foreninger samt klassene på ungdomstrinnet i Saltdal inviteres til å søke om å  
påta seg arrangementet.

Ved flere søkere vil organisasjoner som arbeider med barn og ungdom prioritert.

For 2016 ble det sendt ut invitasjon om å søke om å få være arrangør av 17. mai den 7. januar. 
Det ble i tillegg opplyst om saken i kontaktmøte mellom representanter for Kulturenheten, 
Saltdal Frivilligsentral og frivillige lag/foreninger den 19. januar. Opprinnelig var søknadsfristen 
satt til 18. mars, men på grunn av behovet for politisk behandling ble fristen endret til 22. 
februar. Saltdal Frivilligsentral har fungert som koordinator i årets søknadsprosess.



Vurdering
Saltdal styrkeløftklubb er eneste lag/forening som har levert søknad om å få arrangere 17. mai i 
2016. Styrkeløftklubben var ansvarlig for 17. mai arrangementet i 2015 og har dermed 
opparbeidet seg erfaring som arrangør. Det er ikke gjennomført noen evaluering av fjorårets 
arrangement, men det er ikke noe som tilsier at styrkeløftklubben ikke har gjort en god jobb som 
arrangør. Erfaringsmessig kan det være en utfordring å få inn søknader, så engasjementet til 
styrkeløftklubben er svært positivt. 

Motivasjonshonoraret ble i Levekårsutvalget sak 23/11 satt til kr 20 000. Beløpet er ikke endret 
siden vedtaket ble fattet og dekkes innenfor Kulturenhetens konto 1.4700.5006/385 –  Tilskudd 
allment kulturarbeid uten ekstra midler.

Rådmannens innstilling
Saltdal styrkeløftklubb gis ansvaret for å arrangere 17. mai på Rognan iht. gjeldende rutiner og 
tildeles motivasjonshonoraret på kr 20 000.



Saltdal kommune Arkiv: C56

Arkivsaksnr: 2015/1017

Saksbehandler:  Anders Krane

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur 10/16 09.03.2016

Sign. Eksp. til:

Makebytte bilde fra Gerdt Rusaanes.

Foreliggende dokumenter:
- Søknad fra Rigmor Rusaanes om makebytte av bilde, datert 26.10.15
- Oversikt over bilder etter Gerdt Rusaanes i kommunens eie.

Sakens bakgrunn
I mai fikk vi henvendelse fra Rigmor Rusaanes  om mulighetene for at bildet «Johan, lit de 
parade», et oljemaleri, 50cm x 36,5cm, kunne føres tilbake til huset som var barndomshjemmet 
til Johan og Gert. 
Rigmor Rusaanes er slektning av de omtalte, og har overtatt- og flyttet inn i huset som Gerdt og 
Johan Rusaanes bodde i.

Hun begrunner ønsket om at dette overfor nevnte bildet har en særlig tilknytning til familien og 
barndomshjemmet på Rusånes. 

Vurdering
Motivet på bildet er et barnelik, på likstrå. Bildet er vurdert som kvalitativt og godt av 
kunstfaglig kompetanse. En del bilder fra samlingen er brukt som utsmykning på Saltdal 
sykehjem. Dette bildet med sitt spesielle motiv, var ikke ønsket som en del av utsmykkingen. 
Bildet har derfor stått lagret helt siden kommunen anskaffet samlingen, med unntak av spesielle 
utstillinger i kunstforeningens regi for noen år siden. Rigmor Rusaanes har flere bilder av Gerdt 
Rusaanes i sitt eie, og vil kunne tilby et av disse som bytte mot det etterspurte bildet. 

Rådmannens innstilling
Utvalget imøtekommer ønsket fra Rigmor Rusaanes om et makebytte hva gjelder bildet «Johan, 
lit de parade» med et annet bilde malt av Gerdt Rusaanes som er i hennes eie.
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