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Søknad om støtte til fjerning av bokstaver i Oslia 

 
Foreliggende dokumenter: 

 Søknad datert 18.06.17 om dekning av kostnader 
 
Saksopplysninger 
I forbindelse med TV-serien og revyen «Alt for Rognan» ble det høsten 2006 satt opp store 
bokstaver med samme tekst i Oslia. Dette ble gjort etter initiativ av og i regi av 
Rognankompaniet, og i tillegg mange medhjelpere på dugnad. Bokstavene har stått utsatt for 
vær og vind, og bar etter hvert preg av stor slitasje/skader. Bokstavene har senere blitt delvis 
renovert, men det har vist seg vanskelig å vedlikeholde dem. Det har derfor lenge vært et ønske 
og etter hvert et krav om at bokstavene måtte fjernes.  
 
Høsten 2016 hadde Saltdal kommune en dialog med personer fra tidligere Rognankompaniet om 
fjerning av bokstavene, men da arbeidet viste seg å være mer omfattende enn først antatt ble 
arbeidet utsatt til våren/sommeren 2017. Saltdal kommune innhentet i mai tilbud fra 
Dragefossen AS på fjerning av bokstavene og alt av reisverk m.m. inkludert levering til 
godkjent mottak. Samlet kostnad kr. 54.800,- eks. mva. Medlemmene fra tidligere 
Rognankompaniet søker om at Saltdal kommune dekker disse kostnadene. 
 

Vurdering 
Av de samlede kostnadene med fjerning av bokstavene kan kr. 13.155,- dekkes inn med midler 
som ble overført til Saltdal kommune i 2014 fra Alt for Rognan-stiftelsen. Da stiftelsen ble 
nedlagt fikk Saltdal kommune overført restbeløpet på kr 23.155,-, noe som ble satt på bundet 
fond i kommunens regnskap. I 2015 ble kr. 10.000,- av dette benyttet til opprydding og 
deponering av materialer fra amfiet som Rognankompaniet bygde i forbindelse med 
forestillinger i idrettshallen. Benyttes restmidlene gjenstår det å dekke kr. 41.645,-. 
 
Fjerning av bokstavene er i utgangspunktet et ansvar som påligger dem som har satt dem opp. 
Saltdal kommune har hatt en dialog med medlemmene fra Rognankompaniet om dekning av den 
resterende kostnaden på kr. 41.645,-. For å få oppryddingen gjennomført har de inngått avtale 
med en privat aktør som forskotterer dette beløpet, men de har vært klar på at de vil søke Saltdal 
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kommune om dekning av hele kostnaden. Etter at forskotteringen var avklart ble oppdraget med 
fjerning av bokstavene bestilt, og senere gjennomført 20. og 21. juni.  
 
Tidligere Rognankompaniet og «Alt for Rognan» har bidratt med svært mye positivt for Rognan 
og Saltdal. Selv om fjerning av bokstavene er et ansvar som påligger de tidligere medlemmene 
av Rognankompaniet er rådmannen innstilt på at Saltdal kommune bør kunne dekke en del av 
kostnadene, også i tillegg til de nevnte midlene som gjenstår på bundet fond. Men rådmannen vil 
ikke tilrå at kommunen dekker hele beløpet, det vil være naturlig med et «spleiselag». Det bør 
oppfordres til at tidligere medlemmer av Rognankompaniet søker bistand også hos private 
aktører for inndekning av en del av kostnadene. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Saltdal kommune dekker kr. 34.800,- i forbindelse med fjerning av «Alt for Rognan»-

bokstavene i Os-lia. Dette dekkes inn med bruk av resterende midler kr. 13.155,- på 
bundet fond konto 25108052, og kr. 21.645,- fra konto 14709.1000.120 satt av til 
formannskapets disposisjon. 

2. Det forutsettes at tidligere Rognankompaniet i samarbeid med andre private aktører 
bidrar med dekning av resterende kostnader knyttet til fjerning av bokstavene 
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Fra: Håvard Jansen (haavard@investertainment.no)
Sendt: 18.06.2017 19:47:20
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: Søknad om støtte til nedtak av bokstaver i Oslia
Vedlegg: 

Det søkes med dette om økonomisk støtte til å få fjernet «ALT FOR ROGNAN» bokstaver og øvrig reisverk fra Oslia i Saltdal.
Arbeidet utføres mandag 19. og tirsdag 20. juni 2017. Dragefossen AS er innleid som profesjonell aktør for å utføre jobben med hjelp
fra medlemmer fra Rognankompaniet.

Rognankompaniet har i flere år samarbeidet med Saltdal kommune i forsøk på å få ryddet og hentet ned restene, samt reisverk fra
bokstavene som ble satt opp i Oslia høsten 2006. Denne nedhentingen har flere ganger strandet og vist seg ikke latt seg
gjennomføre. Dette primært pga. byggverkets store dimensjoner og vanskeligheter med å få fløyet på en trygg og sikker måte.

Det har hersket uklarheter i forhold til eierskapet av bokstavene - da disse i utgangspunktet er solgt til ulike bedrifter i Saltdal. Å
ansvarliggjøre disse økonomisk mener vi blir feil. De tidligere Kompanimedlemmene både har og føler en moralsk forpliktelse med å få
ryddet opp i dette. Samtidig mener vi at vi ikke kan heftes økonomisk mer enn vi allerede har gjort, da vi har bidratt med både rene
pengesummer og øvrige gaver. I 2010 gav «Alt for Rognan-stiftelsen» midler til opprydding av bokstavene i Oslia øremerket dette
tiltaket. I tillegg har kompaniet spilt inn over èn million til stiftelsen som har støttet mange kulturelle aktører i bygda til ulike prosjekter.
Vi har videre gitt flere hundre stoler og ca. 60 bord fra «Sirkus Rognan» til Slipen/Kommunen - som har gitt stor glede til mange
konserter og øvrige arrangementer. Videre har kompaniet donert et amfi som da hadde verdi opp mot 500.000,- til kommunen. Dette har
bl.a blitt brukt til ombygging av kjellerdel på Slipen Scene. Grunnen til at alt dette nevnes er for å synliggjøre og kjentgjøre for
politikerne at Rognankompaniet har gitt en hel del, noe som kanskje ikke har kommet like godt frem i mye negativ fokus.

Kompaniet ser frem til at vi i samarbeid med Saltdal Kommune endelig skal få ryddet Oslia og vi kan sette et endelig punktum for «Alt
for Rognan» epoken.

Det søkes med dette om at Saltdal Kommune dekker resterende kostnader av nedhenting av bokstavene ut fra pristilbud Dragefossen
AS.

De beste hilsener

Håvard Jansen
Regimentgata 12
8250 ROGNAN
Tel: 97 67 43 70
haavard@investertainment.no
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