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Saksopplysninger 
 
Pandemien har preget tjenestene til kommunen, aktivitetene våre, hverdagen til de ansatte og 
økonomien. Knapt noen del av kommunen har vært uberørt av Covid-19.  Det har stilt store krav 
til hele kommunen for omstilling, og har påvirket mange områder innenfor alle tjenesteområder 
i kommunen. 
 
Driftsregnskapet gjøres opp med et merforbruk på ca. -2,1 millioner etter strykninger. 
Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp på -1,3 millioner. I driftsregnskapet er 
det foretatt strykninger på budsjetterte post av overføring drift til investering på nesten 2,77 
millioner og dekning av tidligere års merforbruk på 4,84 millioner. Total er det foretatt 
strykninger på ca. 7,6 millioner. I investeringsregnskapet var det tilsvarende budsjettert med 
finansiering med overføring fra drift. Siden denne posten måtte strykes i driftsregnskapet klarer 
man heller ikke å gjennomføre inndekning i investeringsregnskapet. Dermed får man også i 
2020 et ytterligere udekket beløp på ca. 1,3 millioner. Det samlede akkumulerte merforbruket i 
balansen er etter 2020 på 6,95 millioner i drift, og 7,5 millioner i udekket investering.  
 
I henhold til kommunelovens § 28-1 som omhandler innmelding i register om betinget 
godkjenning og kontroll (ROBEK) må merforbruk dekkes inn innen to år etter at det oppstod. I 
2020 var det budsjettert for inndekning av merforbruket fra 2019 på 4,8 millioner. Når dette 
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måtte strykes i avslutningen av regnskapet betyr det at Saltdal kommune må dekke inn beløpet i 
løpet av 2021 for å ikke oppfylle kriteriet for innmelding i ROBEK. 
 
De vedtatte finansielle måltallene for 2020 er at netto driftsresultat skal være minimum 1,5% og 
at lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ikke skal overstige 85%. Det er et langsiktig mål å 
nå anbefalt nivå på 1,75% prosent av netto driftsresultat. Resultatet for 2020 viser et netto 
driftsresultat på 0,16%. Videre er resultatet på gjeldsgraden 73%. Beregningen inkluderer også 
lån på selvkost og formidlingslån. Selv om kommunen har et positivt netto driftsresultat så 
medfører en netto fondsbruk med avsetning til fond på 2,98 millioner til et merforbruk ca. 2,1 
millioner som må dekkes inn i påfølgende år. 
 

Vurdering 
Regnskapet viser at før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag 
m.v.) viser driftsregnskapet at avdelingene og tjenesteområdene (driften) har et samlet 
merforbruk på ca. 9,6 millioner. Alle avdelingene med unntak av Sentraladministrasjonen har et 
merforbruk.  
 
Årsaken til det totale merforbruket er sammensatt. En hovedgrunn er merforbruk på 
lønnskostnader. Covid-19 krevde flere tiltak og omprioriteringer som har gitt ekstra 
lønnskostnader. Her kan nevnes oppretting av korona telefon, og ekstra arbeid innenfor blant 
annet rådgiver, bemanningskontor og legetjenesten. Det ble også gjennomført en 
omorganiseringsprosess seint i året 2019, og det har også tatt tid før man har hatt effekt av 
denne i 2020. Dette gir da et merforbruk opp mot budsjettert effekt av tiltakene. Videre er det 
også andre sparetiltak som ikke effektuert eller fult ut effektuert, og som gir høyere kostander 
enn budsjettert. Det er også andre enkeltposter på driftsutgifter som har overskridelser og bidrar 
til merforbruket. 
 
Før omorganiseringen i 2020 var dagens avdelinger definert som et samhandlingsområde, og 
kan i stor grad brukes som sammenligningsgrunnlag for dagens avdelinger. Etter den nye 
organiseringen er det avdelingsnivå som er det øverste nivået for tjenestene i driften. 
Avdelingsnivået består av ulike tjenesteområder.  
 
Avdelingen Helse og Omsorg har det største merforbruket på -7,4 millioner. Dette er en 
forbedring fra 2019 da merforbruket var på -11,3 millioner. Covid-19 har gitt flere utfordringer 
for Helse og omsorg som også har påvirket økonomien. Det har måtte bygges opp forsterket 
beredskap, økt kunnskap og ferdigheter om smittevern hos alle ansatte, skaffe til veie 
smittevernutstyr, bemanne Koronatelefon og testbemanning. Forklaringen til merforbruket innen 
Helse og Omsorg er sammensatt.  De tjenesteområdene som har størst merforbruk er Stab Helse 
og omsorg, Bomiljø Rognan, Legetjenesten og Sykehjemmet. Her kan nevnes Stab Helse og 
Omsorg har et merforbruk på ca 6,8 mill og bomiljø Rognan på ca. 2,6 mill. Stab Helse og 
Omsorg benyttes som samlepost for alle tjenesteområdene og uforutsette utgifter blir ofte ført 
her. Sentrale poster som har bidratt til merforbruket her er blant annet kostnader med 
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, kjøp av tjenester fra private, aktivitetsplasser, tidligere 
sparetiltak, og fritidskontakter. På bomiljø Rognan skyldes merforbruket i stor grad 
lønnsutgifter. Barnevern og innsatstjenesten har til gjengjeld et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. 
Dette skyldes blant annet lavere utgifter til fosterhjemsrelaterte kostnader, og reduksjon i 
aktivitet grunnet pandemien. Legetjenesten har et merforbruk på ca. -1,5 mill. Dette skyldes i all 
hovedsak at kostnader som gjelder legevaktsordningen for 2019 ble seint fakturert og er belastet 
regnskap 2020. Korrigert for dette vil Legetjenesten hatt et lite mindreforbruk i 2020.  Det er 
også flere tjenesteområder innen Helse og omsorg som har mindreforbruk 
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Avdelingsområdet Oppvekst og kultur har et samlet merforbruk på ca. -3,3 millioner. Dette er en 
forbedring fra 2019 da merforbruket var på -7,1 millioner. Det tjenesteområdet som har størst 
merforbruk er Stab oppvekst og kultur. Merforbruket forklares i stor grad med sparetiltak som 
har vært vanskelig å effektuere. Dette gjelder reduksjon av midler til tidligere «skolesjefens 
pott» for dekning av kostnader til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Barnehagene har ikke 
eget budsjett for denne type kostnader, og får dekket kostnadene ved årets slutt gjennom 
overføring fra Stab oppvekst og kultur. Disse kostandene er ikke forutsigbare. Samlet har også 
barnehagene et merforbruk som i stor grad forklares med et sparekrav som ikke lot seg 
effektuere i løpet av året. Røkland skole har et merforbruk på 1,8 mill. Dette skyldes i hovedsak 
lavere inntekter enn budsjettert på voksenopplæringen, og effektuering av sparekrav. De øvrige 
skolene har mindreforbruk. Flyktningetjenesten har et mindreforbruk på ca. 1,1 mill som blant 
annet skyldes at man fikk sene bosetninger, lavere aktivitet grunnet Corona, og noe mere 
inntekter enn budsjettert. Kultur har også en mindreforbruk på 0,3 mill.    
 
De tekniske tjenesteområdene består av Plan og Utvikling, Bygningforvaltning, Teknisk drift, 
og teknisk drift selvkost. Samlet for de tekniske tjenesteområdene viser regnskapet et resultat 
nær balanse. Resultatet samlet er et merforbruk på -0,3 mill.  Bygningsforvaltning har et 
mindreforbruk på ca. 1,2 mill. Dette er i stor grad grunnet i at tjenesteområdet fikk 
ekstraordinære bevilgninger til Covid-19 som har gitt en økning i budsjettet deres. Konkret 
gjelder dette stimuleringsmidler til aktivitet i bygg og anleggsbransjen som utelukkende går til 
kjøp av eksterne tjenester.  Forbruket har vært mindre enn budsjettert i 2020, og resterende 
midler er satt på fond og videreføres i 2021. Korrigert for dette er tjenesteområdet nært balanse. 
Teknisk drift utenom selvkost har i 2020 et merforbruk på ca. -1,9 mill. De sentrale faktorene 
for merforbuket er kostander til gatelys, drift av maskiner, vintervedlikehold og arbeid i park og 
sentrum. Teknisk drift selvkost har et årsresultat på -0,3 mill.  Det har i 2020 vært en 
regnskapsteknisk endring på det som omtales som fordelte kostnader. Teknisk drift med og 
utenom selvkost har inntil 2020 basert budsjetteringen på fordelte kostnader. Denne endringen i 
regnskapsprinsipp gjør at regnskapet for 2020 ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. 
Plan og utvikling har et resultat med et mindreforbruk på ca. 0,7 mill. Avvik fast lønn og sosiale 
utgifter på 0,35 mill skyldes vakanse i en stilling som prosjektingeniør fra mai 2020 og ut året. 
Videre var det i driftsbudsjettet satt av 0,25 mill mere til to prosjekter og utredninger enn det 
som ble brukt. Dette gjelder revisjon kommuneplanens arealdel, samt videre utredninger 
kommunedelplan Skjerstadfjorden. I tillegg til dette kommer refusjon i forbindelse med en 
sykemelding. 
 
Årets regnskapsførte premieavvik er på ca. 7,6 mill, og kommunens akkumulerte premieavvik i 
balansen er på ca. 53 mill. Det er i 2020 investert i anleggsmidler for ca. 18,2 mill. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på ca. 1,3 millioner. Det har derfor 
ikke vært mulig å dekke inn noe av tidligere års udekket beløp på investeringsregnskapet. Dette 
skyldes strykninger som måtte gjøres i driftsregnskapet på overføring til investeringsregnskapet. 
Det gjenstår ca. 7,5 mill i tidligere års udekket på investering som må dekkes inn.  
 
Årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 
sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard. Videre skal det redegjøres for hva som 
gjøres for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 
26. Saltdal kommune hadde i 2020 en kjønnsfordeling på ca. 76 prosent kvinner og 24 prosent 
menn blant de ansatte. Ved nye ansettelser er likestilling et viktig prinsipp som følges. I 
strategisk ledergruppe til kommunedirektøren er 5 av 9 medlemmer kvinner. Kvinneandelen i 
kommunestyret ble etter kommestyrevalget høsten 2019 på 33 prosent. I forrige periode var den 
på 38 prosent. IA-målet for 2020 var på 93 prosent nærvær. Resultatet for 2020 ble 90,7 prosent. 
Kommunen har derfor ikke nådd nærværsmålet sitt. Til sammenligning var resultatet i 2019 på 
91,6 prosent. Registrert egenmeldt fravær i forbindelse med Covid-19 pandemien var på 0,7 
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prosent, men man har da ikke tatt hensyn til legemeldt fravær som har sin årsak i pandemien. 
Korrigerer man for dette blir nærværet i 2020 91,4 prosent. 
 
En viktig del av kommunes internkontroll er å ha et fungerende avvikssystem og 
kvalitetssystem, systemer kommunen ikke har hatt godt nok innarbeidet over tid. I 2020 startet 
man innfasing av det nye kvalitetssystemet Compilo. Det har i løpet av året blitt gjennomført 
opplæring av ledere, og sykehjemmet var testpilot for Compilo i november. Compilo vil være 
fult ut implementert i 2021.  
 
I 2020 fikk man startet på å forberede en ny medarbeiderundersøkelse som gjennomføres i 2021. 
Kommunen har innført KS sitt 10-faktor system som grunnlag for medarbeiderundersøkelsen. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes til møtet.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
1. Saltdal kommunes årsmelding og årsberetning for 2020 godkjennes. 
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2020 godkjennes. 
3. Merforbruket i 2019 på 4,8 millioner og 2,1 mill fra 2020 dekkes inn i 1. tertialrapport 
2020.Akkumulert udekket på investeringsregnskapet på 7,5 millioner søkes inndekket i 
økonomiplan 2022-2025. 
 
 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Merknad: I kommunedirektørens innstilling pkt 3. er det henvist til feil årstall 2020, endret til 2021.  

Økonomisjef Pål Viggo Mortensen orienterte om saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig innstilling:  

1. Saltdal kommunes årsmelding og årsberetning for 2020 godkjennes. 

2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2020 godkjennes. 

3. Merforbruket i 2019 på 4,8 millioner og 2,1 mill fra 2020 dekkes inn i 1. tertialrapport 
2020.Akkumulert udekket på investeringsregnskapet på 7,5 millioner søkes inndekket i økonomiplan 
2022-2025. 
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1. Årsberetning  
Årsberetningen inneholder en kortfattet redegjørelse om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten. For detaljert omtale av budsjettavvik 

vises det til årsmeldingens kapittel 2.  

Regnskapet og årsmeldingen er utarbeidet etter ny kommunelov som ble gyldig fra 2020. Dette 

medfører at regnskapet 2020 har nytt oppsett sammenlignet med 2019. De nye skjemaene er ikke 

sammenlignbare med skjemaene som ble brukt i regnskap 2019. Regnskap fra 2019 lar seg heller ikke 

omarbeide på en fullstendig måte til å kunne brukes i de obligatoriske oppsettene for 2020. Det er 

der derfor ikke fylt inn henvisning til 2019 tallene i regnskapet. I de ulike tabellene som er utarbeidet 

til årsberetningens del 1 har vi allikevel med regnskapstall fra perioden 2017-2019. Disse tabellene 

viser på sine områder utviklingen for de 4 siste årene.  

1.1 Oppsummering 
 

Året 2020 var ikke som andre år, verken for verden, Norge eller kommunen. Pandemien har preget 

tjenestene til kommunen, aktivitetene våre, hverdagen til de ansatte og økonomien. Knapt noen del 

av kommunen har vært uberørt av Covid-19.  Det har stilt store krav til hele kommunen for 

omstilling, og har påvirket mange områder innenfor alle tjenesteområder i kommunen. Det har vært 

et viktig fokus at tjenestene til innbyggerne i minst mulig grad skulle bli påvirket av de ulike tiltakene 

og tilpasningene som kommunen har måtte iverksatt. Mange tiltak for å forebygge covid-19 utbrudd 

har hatt betydning for det økonomiske resultatet, men kommunen har også fått refundert ett 

vesentlig beløp fra staten for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av pandemien. En betydelig 

effekt pandemien har hatt på kommunen er at utviklingsarbeid og tiltak for å redusere kostnader har 

blitt forsinket. Eksempler på dette gjelder både effektuering av sparetiltak i driften, men også 

investeringer som på sikt skal gi effektivisering av driften. Tid som skulle gå til dette 

omstillingsarbeidet har måtte brukes på å håndtere pandemien. Pandemien har vist at det er stor 

fleksibilitet i organisasjonen. På tross av et krevende år har tjenestene gjort sitt ytterste for å gi gode 

stabile tjenester til innbyggerne, nytenking og omstillingsevne har vært et gjennomgående fokus i 

løpet av året.  
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Behov for hjemmekontor og færre fysiske møter har økt den digitale kompetansen. Kommunen 

gjennomførte i 2019 en omorganisering som har vært gjeldende fra 2020. Omorganiseringen 

innebærer en reduksjon av mellomledelse og avvikling av virksomhetsledernivå og økt lederansvar og 

kontrollspenn for alle ledernivåer. 

Driftsregnskapet gjøres opp med et merforbruk på ca. -2,1 millioner etter strykninger. 

Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp på -1,3 millioner. I driftsregnskapet er det 

foretatt strykninger på budsjetterte post av overføring drift til investering på nesten 2,77 millioner og 

dekning av tidligere års merforbruk på 4,84 millioner. Total er det foretatt strykninger på ca. 7,6 

millioner. I investeringsregnskapet var det tilsvarende budsjettert med finansiering med overføring 

fra drift. Siden denne posten måtte strykes i driftsregnskapet klarer man heller ikke å gjennomføre 

inndekning i investeringsregnskapet. Dermed får man også i 2020 et ytterligere udekket beløp på ca. 

1,3 millioner. Det samlede akkumulerte merforbruket i balansen er etter 2020 på 6,95 millioner i 

drift, og 7,5 millioner i udekket investering.  

I henhold til kommunelovens § 28-1 som omhandler innmelding i register om betinget godkjenning 

og kontroll (ROBEK) må merforbruk dekkes inn innen to år etter at det oppstod. I 2020 var det 

budsjettert for inndekning av merforbruket fra 2019 på 4,8 millioner. Når dette måtte strykes i 

avslutningen av regnskapet betyr det at Saltdal kommune må dekke inn beløpet i løpet av 2021 for å 

ikke oppfylle dette kriteriet for innmelding i ROBEK.  

De vedtatte finansielle måltallene for 2020 er at netto driftsresultat skal være minimum 1,5% og at 

lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ikke skal overstige 85%. Det er et langsiktig mål å nå 

anbefalt nivå på 1,75% prosent av netto driftsresultat. Resultatet for 2020 viser et netto driftsresultat 

på 0,16%. Videre er resultatet på gjeldsgraden 73%. Beregningen inkluderer også lån på selvkost og 

formidlingslån. Selv om kommunen har et positivt netto driftsresultat så medfører en netto 

fondsbruk med avsetning til fond på 2,98 millioner til et merforbruk ca. 2,1 millioner som må dekkes 

inn i påfølgende år.     

Drift 

Oversikt over regnskap og budsjett inklusiv bruk og avsetning til fond på de ulike tjenesteområdene 

ligger i vedlegg til årsberetningen. I den obligatoriske oppstillingen «Bevilgningsoversikt, andre ledd» 

i regnskapet skal bruk og avsetning til fond derimot ikke inngå. Det vil derfor være en differanse 

mellom oversikten i vedlegget og denne oppstillingen i regnskapet. Siden både rammer og 

økonomirapporteringer gjøres inklusiv bruk og avsetning til fond vil dette brukes videre i 

årsmeldingen (Jfr. Oversikt i vedlegg).   

Året 2020 har vært mye preget av covid-19 pandemien samtidig som man har opprettholdt et 

operativt og stabilt tjenestetilbud. Dette har gitt mange effekter for driften av Saltdal kommune. 

Regnskapet viser at før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v.) 

viser driftsregnskapet at avdelingene og tjenesteområdene (driften) har et samlet merforbruk på ca. 

9,6 millioner. Alle avdelingene med unntak av Sentraladministrasjonen har et merforbruk.  

Årsaken til det totale merforbruket er sammensatt. En hovedgrunn er merforbruk på lønnskostnader. 

Covid-19 krevde flere tiltak og omprioriteringer som har gitt ekstra lønnskostnader. Her kan nevnes 

oppretting av korona telefon, og ekstra arbeid innenfor blant annet rådgiver, bemanningskontor og 
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legetjenesten. Det ble også gjennomført en omorganiseringsprosess seint i året 2019, og det har også 

tatt tid før man har hatt effekt av denne i 2020. Dette gir da et merforbruk opp mot budsjettert 

effekt av tiltakene. Videre er det også andre sparetiltak som ikke effektuert eller fult ut effektuert, og 

som gir høyere kostander enn budsjettert. Det er også andre enkeltposter på driftsutgifter som har 

overskridelser og bidrar til merforbruket. 

Før omorganiseringen i 2020 var dagens avdelinger definert som et samhandlingsområde, og kan i 

stor grad brukes som sammenligningsgrunnlag for dagens avdelinger. Etter den nye organiseringen 

er det avdelingsnivå som er det øverste nivået for tjenestene i driften. Avdelingsnivået består av ulike 

tjenesteområder.  

Avdelingen Helse og Omsorg har det største merforbruket på -7,4 millioner. Dette er en forbedring 

fra 2019 da merforbruket var på -11,3 millioner. Covid-19 har gitt flere utfordringer for Helse og 

omsorg som også har påvirket økonomien. Det har måtte bygges opp forsterket beredskap, økt 

kunnskap og ferdigheter om smittevern hos alle ansatte, skaffe til veie smittevernutstyr, bemanne 

Koronatelefon og testbemanning. Forklaringen til merforbruket innen Helse og Omsorg er 

sammensatt.  De tjenesteområdene som har størst merforbruk er Stab Helse og omsorg, Bomiljø 

Rognan, Legetjenesten og Sykehjemmet. Her kan nevnes Stab Helse og Omsorg har et merforbruk på 

ca 6,8 mill og bomiljø Rognan på ca. 2,6 mill. Stab Helse og Omsorg benyttes som samlepost for alle 

tjenesteområdene og uforutsette utgifter blir ofte ført her. Sentrale poster som har bidratt til 

merforbruket her er blant annet kostnader med utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, kjøp av 

tjenester fra private, aktivitetsplasser, tidligere sparetiltak, og fritidskontakter. På bomiljø Rognan 

skyldes merforbruket i stor grad lønnsutgifter. Barnevern og innsatstjenesten har til gjengjeld et 

mindreforbruk på ca. 2,5 mill. Dette skyldes blant annet lavere utgifter til fosterhjemsrelaterte 

kostnader, og reduksjon i aktivitet grunnet pandemien. Legetjenesten har et merforbruk på ca. -1,5 

mill. Dette skyldes i all hovedsak at kostnader som gjelder legevaktsordningen for 2019 ble seint 

fakturert og er belastet regnskap 2020. Korrigert for dette vil Legetjenesten hatt et lite 

mindreforbruk i 2020.  Det er også flere tjenesteområder innen Helse og omsorg som har 

mindreforbruk 

Avdelingsområdet Oppvekst og kultur har et samlet merforbruk på ca. -3,3 millioner. Dette er en 

forbedring fra 2019 da merforbruket var på -7,1 millioner. Det tjenesteområdet som har størst 

merforbruk er Stab oppvekst og kultur. Merforbruket forklares i stor grad med sparetiltak som har 

vært vanskelig å effektuere. Dette gjelder reduksjon av midler til tidligere «skolesjefens pott» for 

dekning av kostnader til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Barnehagene har ikke eget budsjett 

for denne type kostnader, og får dekket kostnadene ved årets slutt gjennom overføring fra Stab 

oppvekst og kultur. Disse kostandene er ikke forutsigbare. Samlet har også barnehagene et 

merforbruk som i stor grad forklares med et sparekrav som ikke lot seg effektuere i løpet av året. 

Røkland skole har et merforbruk på 1,8 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter enn 

budsjettert på voksenopplæringen, og effektuering av sparekrav. De øvrige skolene har 

mindreforbruk. Flyktningetjenesten har et mindreforbruk på ca. 1,1 mill som blant annet skyldes at 

man fikk sene bosetninger, lavere aktivitet grunnet Corona, og noe mere inntekter enn budsjettert. 

Kultur har også en mindreforbruk på 0,3 mill.    

De tekniske tjenesteområdene består av Plan og Utvikling, Bygningforvaltning, Teknisk drift, og 

teknisk drift selvkost. Samlet for de tekniske tjenesteområdene viser regnskapet et resultat nær 
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balanse. Resultatet samlet er et merforbruk på -0,3 mill.  Bygningsforvaltning har et mindreforbruk 

på ca. 1,2 mill. Dette er i stor grad grunnet i at tjenesteområdet fikk ekstraordinære bevilgninger til 

Covid-19 som har gitt en økning i budsjettet deres. Konkret gjelder dette stimuleringsmidler til 

aktivitet i bygg og anleggsbransjen som utelukkende går til kjøp av eksterne tjenester.  Forbruket har 

vært mindre enn budsjettert i 2020, og resterende midler er satt på fond og videreføres i 2021. 

Korrigert for dette er tjenesteområdet nært balanse. Teknisk drift utenom selvkost har i 2020 et 

merforbruk på ca. -1,9 mill. De sentrale faktorene for merforbuket er kostander til gatelys, drift av 

maskiner, vintervedlikehold og arbeid i park og sentrum. Teknisk drift selvkost har et årsresultat på -

0,3 mill.  Det har i 2020 vært en regnskapsteknisk endring på det som omtales som fordelte 

kostnader. Teknisk drift med og utenom selvkost har inntil 2020 basert budsjetteringen på fordelte 

kostnader. Denne endringen i regnskapsprinsipp gjør at regnskapet for 2020 ikke er direkte 

sammenlignbart med tidligere år. Plan og utvikling har et resultat med et mindreforbruk på ca. 0,7 

mill. Avvik fast lønn og sosiale utgifter på 0,35 mill skyldes vakanse i en stilling som prosjektingeniør 

fra mai 2020 og ut året. Videre var det i driftsbudsjettet satt av 0,25 mill mere til to prosjekter og 

utredninger enn det som ble brukt. Dette gjelder revisjon kommuneplanens arealdel, samt videre 

utredninger kommunedelplan Skjerstadfjorden. I tillegg til dette kommer refusjon i forbindelse med 

en sykemelding. 

Investering 

Det er i 2020 investert i anleggsmidler for ca. 18,2 mill. Investeringsregnskapet er gjort opp med et 

udekket beløp på ca. – 1,3 millioner. Det har derfor ikke vært mulig å dekke inn noe av tidligere års 

udekket beløp på investeringsregnskapet. Merforbruket i driftsregnskapet medførte at overføring 

mellom drift til investering ble strøket i regnskapsavslutningen. Dette medfører mindre inntekter i 

investeringsregnskapet som kan brukes til å finansiere betaling av obligatorisk egenkapital til KLP. 

Den nevnte posten kan ikke finansieres med bruk av lånemidler, og strykningen gjør da at man ikke 

får finansiert hele beløpet på ca. 1,9 mill. Salgsinntekter av anlegg på ca. 0,7 mill gjør at man får 

dekket opp deler av finansieringen på dette. Av investeringer som er gjennomført i 2020 kan blant 

annet følgende nevnes: Rehabilittering vann avløp, forprosjekt helsehus og boliger, bredbånd, kjøp 

av eiendom, asfaltering og utskifting av biler/maskiner.  

 

Organisasjon, likestilling, diskriminering, etisk standard 

Årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

betryggende kontroll og en høy etisk standard. Videre skal det redegjøres for hva som gjøres for å 

oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. I henhold til 

nevnte paragraf skal det undersøkes om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for 

likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig 

deltidsarbeid. Dette er ikke gjort i 2020, og vil derfor bli gjennomført i 2021.   

Saltdal kommune har egne etiske retningslinjer og rutiner som det er obligatorisk for alle ansatte å 

følge. Det er også et krav at alle ansatte skal sette seg inn i disse ved nyansettelser. Kommunen har 

også retningslinjer for attestasjon og anvisning av faktura. Det vil si at ulike personer kontrollerer og 

godkjenner faktura før utbetaling. Kommunen oppfordrer også sine leverandører til å i størst mulig 

grad bruke elektronisk levering av faktura.  
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Saltdal kommune hadde i 2020 en kjønnsfordeling på ca. 76 prosent kvinner og 24 prosent menn 

blant de ansatte. Ved nye ansettelser er likestilling et viktig prinsipp som følges. I strategisk 

ledergruppe til kommunedirektøren er 5 av 9 medlemmer kvinner. Kvinneandelen i kommunestyret 

ble etter kommestyrevalget høsten 2019 på 33 prosent. I forrige periode var den på 38 prosent  

IA-målet for 2020 var på 93 prosent nærvær. Resultatet for 2020 ble 90,7 prosent. Kommunen har 

derfor ikke nådd nærværsmålet sitt. Til sammenligning var resultatet i 2019 på 91,6 prosent. 

Registrert egenmeldt fravær i forbindelse med Covid-19 pandemien var på 0,7 prosent, men man har 

da ikke tatt hensyn til legemeldt fravær som har sin årsak i pandemien. Korrigerer man for dette blir 

nærværet i 2020 91,4 prosent. En del tjenesteområder har ett noe høyere fravær i 2020. Fraværet er 

i stor grad legemeldt fravær. Kommunen har gjennom året opplevd at man innenfor noen 

tjenesteområder melder fravær på grunn av høy arbeidsbelastning på grunn av den pågående 

pandemien. Dette kommer av at det har vært mange ulike tiltak i løpet av året som påvirker 

personalet og som kan oppleves krevende over tid. Det egenmeldte fraværet i kommunen er relativt 

lavt og er på 1,5 prosent i 2020. En del av det legemeldte sykefraværet er vanskelig å påvirke da det 

ofte er helseplager hvor det tar tid å komme tilbake av forskjellige årsaker. Det at sykefraværet ikke 

har endret seg mere under pandemien viser at iverksatte tiltak har fungert. Et eksempel på dette er 

hjemmesykepleien som aktivt har jobbet med sykefraværet over lang tid, og i 2020 ser man 

resultater av dette.  

En viktig del av kommunes internkontroll er å ha et fungerende avvikssystem og kvalitetssystem, 

systemer kommunen ikke har hatt godt nok innarbeidet over tid. I 2020 startet man innfasing av det 

nye kvalitetssystemet Compilo. Det har i løpet av året blitt gjennomført opplæring av ledere, og 

sykehjemmet var testpilot for Compilo i november. Compilo vil være fult ut implementert i løpet av 

første kvartal 2021.  

I 2020 fikk man startet på å forberede en ny medarbeiderundersøkelse som gjennomføres i første 

kvartal 2021. Kommunen har innført KS sitt 10-faktor system som grunnlag for 

medarbeiderundersøkelsen. Denne løsningen gir kommunen grunnlag for videre forbedringsarbeid 

utover en tradisjonell medarbeiderundersøkelse. Metodikken er et verktøy for utvikling av god 

lederskap og medarbeidere. Videre vil undersøkelsen avdekke både faktorer som kommunen er god 

på og faktorer som det må jobbes videre med å forbedre. Undersøkelsen vil legge grunnlaget for å 

systematisk kunne jobbe med arbeidsmiljøet for økt trivsel, og for å forbedre tjenestene til 

kommunen for arbeidstakere, brukere og innbyggere.  

I løpet av året har kommunen deltatt sammen med fylkesmannen og andre kommuner i flere 

kriseøvelser. Man har jobbet fortløpende med å utvikle og dokumentere kommunens 

beredskapsarbeid. 

 

1.2.1 Driftsresultat  

Tabellen nedenfor viser en oversikt over driftsresultatet i hele tusen kroner de fire siste årene.  
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Resultatet for 2020 viser et netto driftsresultat på 0,2 prosent. Netto driftsresultat er et måletall på 

kommunens handlefrihet, og kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere 

bruk. En anbefaling fra teknisk beregningsutvalg er at netto driftsresultat bør våre på rundt 1,75%. 

Resultatet de 4 siste årene visert at det har vært jevnt under anbefalt nivå. Fra og med 2019 ble 

Saltdal kommune plassert i kostragruppe 05 grunnet økning i indeks for bundne kostnader. Snittet på 

netto driftsresultat for kostragruppe 05 er i 2020 på 1,4 prosent. Nøkkeltall fra KOSTRA for 

kommuner viser at Nordlands- og landsgjennomsnittet er på 1,8 prosent og 2,6 prosent. 

Selv om netto driftsresultat er positivt med 0,2 prosent i 2020 så avlegges regnskapet med et 

«merforbruk» og negativt resultat til inndekning i senere år på ca. 2,1 millioner. Dette skyldes netto 

bruk og avsetning til bundne driftsfond. Det er en netto avsetning til fond på ca. 2,9 millioner. 

Avsetning til bundne fond er øremerkede tilskudd som kommunen har fått utbetalt, og som ikke fult 

ut er benyttet til sine formål i løpet av året. De settes derfor av på fond for bruk til kommende år. I 

2020 har det vært utbetalt flere ekstraordinære tilskudd i forbindelse med Covid-19 tiltak. Dette 

medfører at avsetningen til fond er store i 2020. Resultatet til inndekning i senere år blir da 

differansen mellom netto driftsresultat og avsetning til fond. Saltdal kommune hadde for 2020 

vedtatt et finansielt måltall på netto driftsresultat på 1,6%.  

1.2.2 Ordinære driftsutgifter 

 

Driftsutgiftene til kommunen er i 2020 på ca 528,4 millioner. Dette utgjør en øking på ca 2,3 

millioner, eller 0,4% i forhold til 2019. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens 

driftsutgifter i hele tusen fra 2017 til 2020. 

 

2017 2018 2019 2020
Skatter 129 131 128 755 126 328 123 823
Rammetilskudd+statstilskudd 241 055 248 856 253 237 268 995
Øvrige driftsinntekter 142 033 140 109 149 502 142 907
Sum inntekter 512 218 517 720 529 067 535 725
-driftsutgifter 500 944 -503 724 526 114 528 442
Brutto driftsresultat 11 274 13 996 2 953 7 283
-netto renter/utbytte 5 132 5 792 6 924 5 537
-netto avdrag/lån 18 442 22 052 21 247 21 531
-avskrivning 18 094 18 440 20 545 20 664
Netto driftsresultat 5 794 4 593 -4 673 879

Netto driftsres. i % av driftsinnt. 1,1 % 0,9 % -0,9 % 0,2 %
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i forholdet mellom lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter 

i perioden 2017 til 2020. Utviklingen viser at andelen driftsutgifter har økt i forhold til lønnsutgifter. 

Driftsutgifter utgjør også kjøp av tjenester fra aktører som leverer tjenester til kommunen og ikke 

bare varer og tilsvarende produkter. Eksempler på tjenester kommunen kjøper er blant annet privat 

barnehage og legevaktsordning.  I 2018 overtok kommunen driften av Trollskogen barnehage, og i 

senere år har vi også blitt en delt av felles legevaktsordning. Videre ble NAV på slutten av 2020 en del 

av NAV Indre Salten. Det medfører at kommunen ikke betaler lønn til ansatte på NAV i Saltdal, men 

får dette viderefakturert fra Fauske som er vertskommune. Kostnaden blir da en driftsutgift i stedet 

for en lønnsutgift.    

 

1.2.3 Driftsinntekter 

Tabellen nedenfor viser de ulike inntektene til Saltdal kommune og hvordan de fordeler seg. I 

tabellen er statlig rammeoverføring og andre statstilskudd slått sammen. Statlige rammeoverføringer 

og andre statstilskudd utgjør fortsatt den største delen av kommunens inntekter og utgjør 50,21 

prosent. For 2020 utgjør statlig rammeoverføring samen med skatt totalt 73,33 prosent av 

kommunens inntekter. Dette er en økning i forhold til 2019 på 1,53 prosent. I 2020 har Covid-19 

pandemien medført en reduksjon i kommunens egne inntekter. Eksempler på dette er utleie av 

lokaler, deltakeravgift på ulike tjenester, og annen fakturering. Restriksjoner har medført at bygg har 

måtte holdes stengt for utleie, og en generell nedgang i mange aktiviteter som kommunen selger. 

Samtidig har kommunen fått økt tilskudd for å dekke kostnader og til dels reduserte inntekter 

grunnet pandemien.  

Eiendomsskatt inngår i punktet skatt i tabellen nedenfor sammen med ordinær skatteinngang. De to 

siste årene har inntekten fra eiendomsskatt blir redusert med ca. 5,7 millioner. I 2019 ble skatten 

senket med en promille, og i 2020 ble det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. 

Nedgangen mellom 2019 og 2020 utgjør 2,8 millioner i mindre inntekt til kommunen. Eiendomsskatt 

utgjør i 2020 ca. 9,3 prosent av kommunens samlede skatteinntekter. Tilsvarende utgjorde dette 11,3 

prosent i 2019.  
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1.2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet  

Tabellen nedenfor viser regnskapet og regulert budsjett for samhandlingsområdenes netto 

driftsutgift i 2020, samt avvik målt i kroner og prosent. Beløpene er i hele tusen kroner.  

 

Samlet har den totale drift for avdelinger og tjenesteområder et merforbruk på ca. -9,6 millioner. 

Dette utgjør i prosent en overskridelse på -2,8 prosent. Det vises til årsmeldingens del 2 for detaljert 

informasjon om de enkelte avdelingene og tjenesteområdene sine resultat.  

Sentraladministrasjonen har et mindre forbruk på 1,4 millioner. Dette skyldes i stor grad vakanse på 

skatteoppkreverfunksjonen gjennom hele året, refusjon sykepenger og mindreforbruk innenfor det 

politiske området.  

Helse og Omsorg har det største merforbruket på -7,4 millioner. Dette utgjør 3,9 prosent av 

budsjettrammen. Tilsvarende har Oppvekst og kultur et merforbruk på -3,3 millioner, noe som utgjør 

ca. 3,6 prosent. De tekniske tjenestene er nærmere balanse med et merforbruk på 0,3 millioner 

tilsvarer 1,2 prosent av budsjettet.  

Merforbruket innen helse og omsorg er sammensatt da det er stor variasjon mellom resultatene til 

de ulike tjenesteområdene. Det samlede merforbruket skyldes flere faktorer. Her kan nevnes tiltak 

for å håndtere pandeminen og effektuering/effekt av sparekrav. Pandemien medførte blant annet at 
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2020 Avvik
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%

Sentraladministrasjon 36 069 37 507 1 438 3,8

Herav:

Saltdal Utvikling 1 440 1 440   

Kirkelig Fellesråd 3 608 3 608

Oppvekst og kultur 96 941 93 599 -3 342 -3,6

Helse og omsorg 198 080 190 661 -7 419 -3,9

Tekniske tjenester 29 356 29 022 -334 -1,2

Sum 360 446 350 789 -9 657 -2,8
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man måtte sette av to årsverk til koronatelefonen, overtidsbruk på enkelte tjenesteområder, og 

generelt økt arbeidsbelastning på flere områder. Det har vært mange ekstraoppgaver knyttet til 

kriseledelse, beredskapsplanlegging, smittesporing, testing med mere. I budsjett 2020 ble det vedtatt 

generelle sparekrav som det tok tid å få konkretisert og effektuert. De endelige tiltakene ble vedtatt 

på sommeren 2020, og fikk derfor ikke effekt før seint på året. Videre ligger det tidligere vedtatte 

sparetiltak som ikke lot seg effektuere i 2020. Kjøp av tjenester fra private, refusjon for pasienter på 

sykehus er også poster som bidrar til merforbruket. Kostnader som gjelder legevaktsordningen for 

2019 har også måtte belastes regnskap 2020. Videre ble inntekter på refusjon ressurskrevende 

brukere ca. 1,1 millioner mindre enn budsjettert.  

Innenfor Oppvekst og kultur har det vært tidligere sparetiltak som har vært vanskelig å gjennomføre. 

Her kan nevnes et merforbruk på spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Barnehagene får refundert 

kostnader til slike tiltak gjennom intern overføring fra Stab oppvekst og kultur. Kostnadene i løpet av 

året er til dels ikke forutsigbare og har vært større enn avsatte midler på budsjett. Stab oppvekst og 

kultur har et merforbruk på  -2,6 millioner. De fleste av barnehagene har også generelt et merforbruk 

som forklares med et generelt sparetiltak som ikke lot seg effektuere i 2020. Røkland skole har et 

merforbuk på -1,8 millioner. En stod del av dette skyldes lavere inntekter på voksenopplæringen enn 

budsjettert og sparekrav. De øvrige skolene har et mindreforbuk. Flyktningetjenesten har et 

mindreforbruk på 1,1 millioner. Dette forklares med noe mindre utgifter grunnet bosetninger seint 

på året, samt høyere inntekter enn budsjettert. Kultur har også et mindreforbruk på 0,3 millioner.  

Tjenesteområdene som utgjør tekniske tjenester har samlet et resultat som er nær balanse med et 

merforbruk på ca -0,3 millioner. Bygningsforvaltning har et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. Dette er i 

stor grad grunnet i at tjenesteområdet fikk ekstraordinære bevilgninger til Covid-19 som har gitt en 

økning i budsjettet deres. Forbruket har vært mindre enn budsjettert i 2020, og resterende midler er 

satt på fond og videreføres i 2021. Teknisk drift utenom selvkost har i 2020 et merforbruk på ca. -1,9 

mill. Det er flere faktorer som bidrar til det totale merforbruket til tjenesteområdet. Sentrale faktorer 

er kostnader til gatelys, drift av maskiner, vintervedlikehold og arbeid i park og sentrum. Teknisk drift 

selvkost har et årsresultat på -0,3 mill. Plan og utvikling har et resultat med et mindreforbruk på ca. 

0,7 mill. Dette forklares med vakanse i en stilling som prosjektingeniør fra mai 2020 og ut året, og 

mindreforbruk på et par prosjekter.  
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Tabellen ovenfor viser avviket på de felles postene som utgjør rammen for drift. 

Samhandlingsområdene hadde i 2020 et merforbruk på kr. 9,658 millioner. 

Rammeoverføringene fra staten har et positivt avvik på kr. 1,67 millioner, mens skatteinntektene har 

et negativt avvik på kr. 2,17 millioner. Disse inntektene følger gjerne hverandre, svikt i 

skatteinntektene utjevnes med rammeoverføring fra staten. 

En annen stor inntektspost for kommunen er tilskudd for å være vertskommune for psykisk 

utviklingshemmende. Tilskuddet var i henhold til budsjett og utgjorde kr. 51 millioner.  

Inntektene til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom havbruksfondet. Kommunen 

mottok i 2020 kr. 4,532 millioner fra havbruksfondet.  

Kommunen ble i 2020 tildelt skjønnsmidler til forebyggende flomtiltak. Midler som ikke ble brukt ble 

tilbakeført til fylkeskommunen. 

Inntektene fra konsesjonskraft avhenger av forvaltningsavtale, konsesjonskraftprisen og markedspris. 

Kommunens inntekter var i 2020 marginalt høyere enn budsjettert.  

Renteutgiftene har vært lavere enn budsjettert, noe som skyldes en lav renteutvikling og generelt 

historisk lave renter.  

Utgift / inntekt Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Avvik i %

Netto utgift samh.områder 360 447            350 789            -9 658 -2,8 %

Rammeoverføring fra stat -197 190 -199 222 -2 032 1,0 %

Skatt formue og inntekt -110 611 -112 779 -2 168 1,9 %

Naturressursskatt -757 -639 118 -18,5 %

Eiendomsskatt -11 461 -11 471 -10 0,1 %

Konsesjonskraft -4 097 -3 830 267 -7,0 %

Konsesjonsavgift -994 -879 115 -13,1 %

Avsetning fond konsesjonsavgift 994 879 -115 -13,1 %

Vertskommunetilskudd -51 072 -51 073 -1 0,0 %

Havbruksfond -4 532 -4 532 0 0,0 %

Ekstra tilskudd Covid-19 -3 705 0 3 705 0,0 %

Skjønnsmidler flomsikring -1 230 -1 200 30 -2,5 %

Avsetning tap på fordringer 0 500 500 100,0 %
Renteutgifter og låneomkostninger 5 906 6 080 174 2,9 %

Renteinntekter/utbytte -418 -856 -438 51,2 %

Ref. fra stat og tilskudd -829 -840 -11 1,3 %

Avdrag 21 427 21 270 -157 -0,7 %

Dekning tidl. År underskudd 0 4 848 4 848 100,0 %

Bruk av tidl. Års overskudd 0 0 0 0,0 %

Disposisjonsfond 0 0 0 0,0 %

Overføring til investerins regnsk 0 2 770 2 770 100,0 %

Renteinntekt formidlingslån -983 -884 99 -11,2 %

Renteutgifter formidlingslån 1 129 810 -319 -39,4 %

Merforbruk -2 104 0 2 104 0,0 %

Premieavvik mv/overskudd KLP 80 259 179 69,1 %

Balanse 0 0 0
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Premieavvik består av årets premieavvik, tilbakeføring av premieavvik for tidligere år (amortisert 

premieavvik) og tilbakeført overskudd fra KLP. Posten har blitt regulert ned i løpet av året, da 

prognosene på premieavviket endret seg på grunn av koronapandemien. 

 

Vesentlige avvik i obligatoriske oppstillinger  

Det skal i årsmeldingen redegjøres for vesentlige avvik fra budsjettet i de obligatoriske oppstillingene. 

Videre skal det også redegjøres for vesentlige avvik fra premissene for budsjettet. 

I bevilgningsoversikt drift første ledd finner vi enkelte avvik som her vurderes som vesentlige. Avvik 

på inntekts- og formuesskatt utgjør ca. -2,2 millioner. Kommunen bruker KS sin prognosemodell som 

utgangspunkt for budsjettering av skatteinntektene. Det var i 2020 stor usikkerhet på utviklingen av 

skatteinntekter grunnet Covid-19 situasjonen. Skatt og rammetilskudd utgjør hoveddelen av 

kommunens inntekter, og ofte balanserer de hverandre. I løpet av 2020 mottok kommunen ekstra 

bevilgninger over rammetilskudd tilknyttet Covid-19. Deler av disse ekstra inntektene var også 

direkte kompensasjon for reduserte skatteinntekter. Dette utgjorde ca. 0,45 mill. Dette reduserer 

noe for avviket på denne budsjettposten.  

Linjen «Sum bevilgninger drift, netto» har et avvik på ca. 8,9 millioner. Dette avviket skyldes 

merforbruket på de ulike tjenesteområdene og avdelingene i driften som det er redegjort for 

tidligere i årsmeldingen. Årsmeldingens kapittel 2 gir også en detaljert redegjørelse for hvert enkelt 

område i driften.  

Avskrivninger har et avvik på ca 1,8 millioner. Dette forklares med at avskrivninger ikke ble 

tilstrekkelig regulert opp i forhold til anleggsmidler som ble ferdigstilt i 2019, og startet avskrivning i 

2020. Det var blant annet store investeringer på spesielt Rognan Industrikai og bårehuset som har 

gitt økningen på avskrivninger. Dette har ingen netto effekt på avvik i regnskapet, da motpost 

avskrivninger gir en inntekt som tilsvarer avskrivningsutgiftene.  

Merforbuket på «Sum bevilgninger drift netto» medfører også at det blir tilsvarende avvik på brutto 

og netto driftsresultat i skjemaet.  

Strykningene på overføring mellom drift og investering på 2,77 millioner og dekning av tidligere års 

merforbruk på 4,848 millioner forklares også med merforbruket i driften. Merforbruket medførte at 

man måtte stryke disse postene i regnskapsavslutningen. 

Bevilgningsoversikt drift andre ledd viser detaljert hvordan, «Sum bevilgninger drift netto», fra første 

ledd er fordelt til de ulike tjenesteområdene. De vesentligste avvikene finner man her på 

tjenesteområdene Stab oppvekst og kultur, Røkland skole, Flyktningetjenesten, Stab helse og 

omsorg, Legetjenesten, Sykehjem, Barnevern, enkelte av bomiljøene (Rognan, bomiljø 3 og bomiljø 

5) byggforvaltning og teknisk drift utenom selvkost. Avvikene på disse områdene er omtalt tidligere i 

årsmeldingen, og er også beskrevet i årsmeldingens del 2.  

Bevilgningsoversikt investering første ledd har et avvik på linjen «Investeringer i varige driftsmidler» 

på 8,8 millioner. Detaljert beskrivelse av avviket vises i oversiktens andre ledd. Den viktigste 

forklaringen til avviket er at endringer i bemanning og pandemien medførte forsinkelser i mange av 
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investeringstiltakene. Flere av tiltakene blir videreført for ferdigstilling i 2021. Forsinkelsene i 

gjennomføring investeringene har også medført at det er avvik på kompensasjon merverdiavgift. 

Lavere investering i varige driftsmidler gjør også at det blir et avvik på nesten 13 millioner på bruk av 

lån. Linjene «Avdrag på lån til viderelån» og «mottatte avdrag på viderelån» har også vesentlige 

avvik, da det ikke er budsjettert beløp på disse linjene i skjemaet. Videre var det flere som innfridde 

sine startlån gjennom refinansiering eller salg av hus i 2020. Dette gjør at innbetalte avdrag til 

kommunen er større en betalte avdrag til husbanken. Differensen avsettes til bundne 

investeringsfond. Disse midlene kan brukes til å innfri lån eller videre lånes ut på nytt. Overføring fra 

drift ble ikke gjennomført grunnet strykninger, og har derfor også et avvik på hele det budsjetterte 

beløpet på 2,27 millioner.  

Bevilgningsoversikt investering andre ledd viser investeringene i hvert enkelt anleggsmiddel. Som 

nevnt tidligere er det forsinkelser i flere av prosjektene grunnet endring i bemanning og pandemien.  

Det skal også i årsmeldingen omtales om det er avvik i premissene mellom budsjett og regnskap. 

Med premisser menes her for eksempel på om midler er brukt annerledes enn det de skulle brukes 

til. Det er i budsjett og økonomiplan ikke gitt særlig beskrivelse av premissene for bevilgningene. Det 

er heller ikke noen kjent eller grunnlag for å anta at det er vesentlige avvik på premissene mellom 

bevilgninger i budsjett og regnskap.  

 

1.2.5 Utvikling i skatteinntektene  

 

 

Kommunens skatteinntekter påvirkes av innbyggertallet lokalt og i landet som helhet, skatteøre og 

demografi. Skatt på inntekt og formue har vært stabilt over de siste fire årene. Dette til tross for at 

man i perioden har fått påpekt at inntektene har vært høyere enn opprinnelig estimert, og at det ikke 

kunne forventes tilsvarende inntekt i påfølgende år. Endringer i skatteregler har vært en forklaring på 

økning i skatteinntektene sammenligne med nivået i tidligere år enn de som vises i tabellen ovenfor.  

Eiendomsskatten i 2020 har hatt en nedgang på nær 5,7 millioner sammenlignet med nivået i 2018. 

Dette er inntekter til kommunen som har blitt redusert gjennom vedtak reduksjon av skattesatsen 

med en promille i 2019, og innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i 2020. Inntekter 

på eiendomsskatt i 2020 var på 11,461 millioner.  

 

 

Skattetype/år 2017 2018 2019 2020

Skatt inntekt/formue 110 521 110 081 110 279 110 611

Eiendomsskatt 17 111 17 155 14 290 11 461
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1.2.6 Utvikling i fondsbeholdningen.  

 

Et kjennetegn med hoveddelen av fondsmengden er at det er knyttet bindinger til bruken av fondene 

(avsatte tilskuddsmidler, finansiering av prosjekter og lignende). Bundne driftsfond varier noe fra år 

til år i perioden, og har en større vekst i 2020. Dette skyldes blant annet at man i løpet av året har 

fått utbetalt øremerkede tilskudd til ulike Covid-19 tiltak. Når deler av disse midlene ikke er brukt i 

løpet av året så settes de på fond slik at de kan brukes etter hensikten i 2021. Videre har man også 

fått utbetalt tilskudd på slutten av året som er planlagt benyttet i 2021, og disse settes også på fond. 

Økningen i bundne investeringsfond er en økning i avdragsfond på innfridde startlån.  

Saltdal kommune har ingen ubundne investeringsfond eller disposisjonsfond. Etter ny kommunelov 

skal man heller ikke foreta avsetning til disposisjonsfond før man har fått dekket inn tidligere års 

merforbruk og udekket beløp i drift og investering.  

 1.2.7 Investeringsregnskapet 

 

FOND/ÅR 2017 2018 2019 2020

Bundne driftsfond 12 563 657 11 602 790 11 777 795 14 760 152

Bundne investeringsfond 2 899 176 9 031 616 15 438 542 18 173 102

Ubundne investeringsfond 0 0 0

Disposjosjonsfond 0 0

Sum fond 15 462 833 20 634 406 27 216 337 32 933 254

Regnskap Reg budsjett Budsjett 

2020 2020 2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 18 165 000 26 919 000 23 700 000

2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 928 000 2 270 000 2 270 000

4 Utlån av egne midler 0 0 0

5 Avdrag på lån 0 0 0

6 Sum investeringsutgifter 20 093 000 29 189 000 25 970 000

7 Kompensasjon for merverdiavgift 1 858 000 3 289 000 0

8 Tilskudd fra andre 7 333 000 1 650 000 150 000

9 Salg av varige driftsmidler 688 000 0 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0

13 Bruk av lån 8 974 000 21 980 000 23 550 000

14 Sum investeringsinntekter 18 853 000 26 919 000 23 700 000

15 Videreutlån 13 833 000 13 000 000 10 000 000

16 Bruk av lån til videreutlån 13 833 000 13 000 000 10 000 000

17 Avdrag på lån til videreutlån 3 057 000 0 0

18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 735 000 0 0

19 Netto utgifter videreutlån 2 678 000 0 0

20 Overføring fra drift 0 2 270 000 2 270 000

21 Netto avs. til eller bruk av bundne investeringsfond -2 734 000 0 0

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2 734 000 2 270 000 2 270 000

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 1 296 000 0 0

BEVILGNINGSREGNSKAP INVESTERING
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Bevilgningsoversikt investering viser at det ble et underskudd gjennom et udekket beløp på ca 1,3 

millioner. Akkumulert merforbruk udekket i balansen blir da totalt på ca. 7,5 millioner. Det er i all 

hovedsak finansiering av linjen «Kjøp av aksjer og andeler i selskaper» som har resultert i udekket 

beløp. Denne posten består av en årlig obligatorisk betaling av egenkapital til KLP som ikke kan 

finansieres gjennom bruk av lånemidler. Når merforbruk i driften gjør at man ikke får overført 

finansiering til investeringsregnskapet så får man ikke finansiert denne investeringen, og dette gir da 

et udekket beløp. Et alternativ for å få finansiert denne posten er å selge anleggsmidler som gir 

inntekter på investeringsregnskapet til å dekke dette.  

Tabellen under viser en oversikt over investeringsprosjekter som er utført i 2020. Summen av disse 

tilsvarer beløpet «Investeringer i varige driftsmidler» i bevilgningsoversikt investering første ledd.  

 

 

Det er ingen enkeltstående store investeringer som er gjennomført i 2020, men flere mindre 

investeringer. De største investeringene er rehabilitering vann og avløp, bredbåndsutbygging til 

Skaiti, asfaltering, utskifting biler/maskiner, og kjøp av eiendom i skolevegen 24 på Rognan. Flere av 

investeringene er også å regne som forarbeid og prosjektering av større investeringer som ligger inne 

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING
Investeringer i varige driftsmidler :

2020

Sum 18 165 279

Velferdsteknologi 524 963

Bårehus 910 166

Rehabilitering Vann/Avløp 2 094 767

Vann Røkland - Russånes 1 312 788

Avløp Røkland Russånes 561 100

Bygdetuner Sør - tomt 39 063

Nygård Sør - tomt 12 500

Forprosjekt helsehus og boliger 1 270 080

Digitalt kartverk 33 461

Sikring av bruer, veiskjæringer og kaier 237 741

Tak Knaggen og rådhuset 84 475

Rengjøringsmaskiner 204 565

Mølnvatn damm 37 403

Tak Rognan barneskole 153 150

Bredbånd 1 778 800

Enøk 0

Skolevegen 24 1 931 153

Nødvendig utskiftning av biler 2 603 900

Asfalt 2020 1 815 724

Junkerdal vannverk 63 214

Forskfit snøskuterløype 66 450

Oppmålingsutstyr 2020 327 571

Rognan svømmehall 26 800

Utbedring trådløsnett 496 185

Lekeapparater barnehager 288 645

Tomt handelsbygg 25 045

Trafikksikkerhetstiltak/investering 524 821

Ventilasjon og varmepumpe Rognan Svømmehall 740 750
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i gjeldende økonomiplanperiode.  Forprosjektering av nye omsorgsboliger har blitt gjennomført i 

2020 og skal gi store fremtidige besparelser på driftsutgiftene i kommunen når de er ferdigstilte. 

Kommunen har over flere år vært på ROBEK-listen og det har bygd seg opp et etterslep på 

investeringer. Grunnet forsinkelser på flere av investeringsprosjektene vil de videreføres i 2021.  

1.2.8 Kommunens lånegjeld 

Utviklingen av kommunens lånegjeld fremgår av figuren nedenfor. Alle tall er oppgitt i hele tusen. 

Tabellen viser utviklingen fra årene 2017 og til 2020.  

Tabellen viser at kommunens lånegjeld har blitt redusert i perioden. I 2017 og 2018 var det flere 

store investeringer med vann og avløp mellom Røkland og Russånes, kjøp av Trollskogen barnehage 

og utbygging av industrikaien på Rognan. Det ble tatt opp store lån i den perioden. Investeringsnivået 

i 2019 og 2020 har vært lavere de siste årene, og man har også hatt ubrukte lånemidler i balansen 

som har blitt benyttet til å gjennomføre deler av de vedtatte investeringene. Betale avdrag i perioden 

har oversteget nye låneopptak, og gir som tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld. 

Tabellen inkluderer også startlån fra husbanken og lån innenfor selvkostområdene som har lav risiko. 

I 2020 ble det tatt opp 13 millioner i startlån fra Husbanken, samt 10,95 millioner i lån til finansiering 

av anleggsmiddel.  

 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen for rente- og avdragskostnader i perioden 2017 til 2020. 

Som tabellen viser har man hatt en stabil avdragskostnad siden 2018 og frem til 2020 da det ikke har 

vært noen store nye låneopptak i perioden. Utviklingen av renter viser en reduksjon i kostander på 

ca. 1,9 millioner mellom 2019 og 2020. En stor andel av kommunens lån har flytende rente. I løpet av 

første kvartal 2020 sank rentenivået voldsomt grunnet pandemien, og det har gitt en positiv effekt 

for regnskapet.  

Renter og avdrag utgjør nå ca. 5,3 prosent av kommunens samlede driftsinntekter. Tilsvarende tall 

for 2019 ar på 5,7 prosent.  
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2017 2018 2019 2020

Lånegjeld 31.12.2020

2017 2018 2019 2020

Renter 6 955 041 7 767 124 8 815 228 6 937 884

Avdrag 18 284 998 21 744 682 21 215 047 21 531 333

Sum  kapitalkostnader 25 240 039 29 511 806 30 030 275 28 469 217
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1.2.9 Likviditet 

Likviditeten kan beskrives med begrepet likviditetsgrad. Denne viser forholdet mellom omløpsmidler 

(bankinnskudd, fordringsmasse o.l.) og kortsiktig gjeld. Beregningen er eksklusive premieavvik. 

Erfaringsmessig bør likviditetsgraden ligge på om lag 1,7 til 1,9 for å sikre en tilstrekkelig likviditet. 

Figuren nedenfor viser at Saltdal kommune sin likviditet de fleste år har ligget godt under denne 

normen.  

Likviditetsgraden i 2020 var på 1,5. En av hovedårsakene til den svake likviditeten over tid er bruk av 

premieavviket. Det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følges av likvide midler.  Noe av 

denne likviditeten er knyttet opp mot låneopptak til investeringer. Pandemien gav stor usikkerhet til 

likviditetsutviklingen utover 2020. Prognoser fra KS og regjeringen viste at kommunene villa ha 

betydelige merutgifter og tap av inntekter. Utfordringer med å gjennomføre vedtatte sparetiltak, 

usikkerhet rundt statlig kompensasjon, vanskelige betingelser for næringslivet og arbeidsledighet var 

potensielle konsekvenser av pandemien som kunne gi negativt utvikling av likviditeten. Kommunen 

hadde i utgangspunktet en dårlig likviditet og selv små endringer ville kunne medføre 

betalingsproblemer. Kassakreditt ble derfor vedtatt fra 65 millioner til 100 millioner. Etter behandling 

av søknad hos banken ble den økt til 95 millioner. Reguleringspremien som kommunen betaler til KLP 

ble langt lavere enn de opprinnelige prognosene. Dette gjør at likviditetsgraden ikke ble lavere enn 

1,5.   
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1.2.10 Nøkkeltall i balansen 

 

 

 
Kortsiktige fordringer er inntekter som er bokført, men ikke innbetalt ved årsskiftet. Refusjon for 

ressurskrevende brukere utgjør ca. 14 millioner av de kortsiktige fordringene.  

Premieavvik defineres som differansen mellom betalt pensjonspremie og en beregnet 

pensjonskostnad. Avviket føres som en inntekt/utgift i driftsregnskapet og som fordring/gjeld i 

balansen. Premieavviket påvirker regnskapsresultatet uten at det medfører inn- eller utbetalinger, og 

har derfor en indirekte betydning for likviditeten. De årlige inntektsføringene utgiftsføres med 1/15 

per år i 15 år til og med 2010. De årlige premieavvikene fra og med 2011 til og med 2013 utgiftsføres 

med 1/10 per år, mens premieavvik fra og med 2014 utgiftsføres med 1/7 per år (motsatt hvis 

opprinnelig utgiftsføring). Akkumulert premieavvik er nå oppe i ca. 58 millioner. 

Utestående saldo på sosiale utlån viser en liten økning fra 2019 til 2020. I løpet av 2019 gjennomførte 

Nav og økonomiavdelingen en gjennomgang av porteføljen på sosiale lån. Dette medførte at flere lån 

ble vurdert til å ikke være reelle for tilbakebetaling. Dette medførte den store reduksjonen i 

balansen. I løpet av 2020 hadde økonomiavdelingen og NAV løpende gjennomgang og oppføling av 

utestående sosiale lån. Det er NAV som innvilger lånene og økonomiavdelingen som følger opp 

innbetaling av lånene sammen med NAV.  

 Kortsiktig gjeld (eksklusive premieavvik og kassakreditt som er holdt utenfor) består i hovedsak av 

opptjente feriepenger, leverandørgjeld, skatte- og avgiftsoppgjør, og påløpte ikke forfalte renter. 

Ved årsskiftet var det gjort trekk på ca. 8,5 millioner av kommunens kassakreditt. 

 

  

Nøkkeltall/År 2017 2018 2019 2020

Kortsiktige fordringer 45 909 697 49 370 582 39 971 586 35 142 071     

Premieavvik (nto) 47 843 648 48 150 929 58 036 385 53 250 306     

Sosiale utlån 2 572 434 2 879 400 1 454 591 1 615 057       

Kortsiktig gjeld 61 472 960 63 136 951 61 420 887 55 992 392     

Kassekredittlån 0 22 814 629 28 770 607 8 449 319       

Endring regnskapsprinsipp 7 367 939 7 367 939 7 367 939 7 367 939       
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2.Samhandlingsområdene  

AVDELINGER Resultat 2019 Budsjett 2020 Regnskap 2020 
Resultat 
2020 

Sentraladministrasjon 168 000 37 508 000 36 069 000 1 438 000 

Oppvekst og kultur -7 090 000 93 599 000 96 941 000 - 3 342 000 

Helse og omsorg -11 361 000 190 661 000 198 080 000 -7 419 000 

Tekniske tjenester -3 539 000 29 022 000 29 356 000 -334 000 

Felles finansiering 21 822 000 -350 789 000 -360 446 000 -9 657 000 

 

 

2.1 Sentraladministrasjon  
Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, avdelingsdirektører, HR-avdeling og 

servicetorg, økonomiavdeling, IT, folkehelsekoordinator og organisasjonsrådgiver. 

Skatteoppkreverfunksjonen ble overført til staten i november 2020. Avdelingen gir støttetjenester 

internt, mot politikere, avdelingene, ansatte og arbeidstakerorganisasjonene. Ekstern service mot 

innbyggerne, næringsliv, statlige og regionale instanser samt interkommunale samarbeidspartnere. 

Sentraladministrasjonen jobber også med Saltdal Utvikling KF og kirkelig fellesråd på blant annet 

regnskap og andre tjenester.  

Vedtatte planer for perioder fremover er Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, 

Folkehelseplan 2020-2023, Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020-2024, Plan for personell 

som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan), Kommunal planstrategi og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel og Tilslutning Salten Regionråds utkast til Saltenstrategi 2020-2024. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 er også vedtatt. Prioriterte tema for forvaltningsrevisjon er 

økonomistyring, internkontrollsystemer, informasjonssikkerhet, spesialundervisning, nærvær og 

beredskap vann og avløp. 

Gjennomført av forvaltningsrevisjon i 2020: Forvaltning av kommunale bygg, selvkost vann og avløp 

og Vensmoen eiendom AS (rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående 

kommunens eierskap).  

 

Oversikt over administrasjonens vedtak fattet etter delegert myndighet i 

Delegertsaker Plan og utvikling Antall   

Skogbrukssaker 2  

Landbrukssaker 33  

Viltsaker 4  

Byggesaker 129  

Motorferdselssaker 163  

Næringssaker 3  

Forsøplingssaker 4 Registrert fra august  

Forurensningssaker 1 Registrert fra august  
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Arbeidet med eierskapsmelding for Saltdal kommune er igangsatt. Eierskapsmeldingen skal 

inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, en oversikt over selskaper, kommunale foretak og 

andre virksomheter som kommunen har eierinteresser i og formål med eierinteressene. 

Formannskapet ble oppnevnt som styringsgruppe for eierskapsmeldingen. Styringsgruppen skal 

spesielt foreslå eierstrategier for de ulike eierskapene. 

 

Sentraladministrasjon Regnskap  Budsjett Resultat  

    

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 16 459 000 17 139 000 680 000 

Vikarutgifter og refusjoner -695 000 28 000 723 000 

Overtid og ekstrahjelp 370 000 344 000 -26 000 

Annen lønn 1 660 000 1 592 000 -68 000 

Driftsutgifter 9 828 000 10 493 000 665 000 

Andre utgifter og overføringer 10 139 000 10 792 000 653 000 

Inntekter eks refusjoner -1 692 000 -2 881 000 -1 189 000 

Resultat 36 069 000 37 507 000 1 438 000 

 

Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,4 mill. To viktige årsaker til mindreforbruket er at stillinger 

ved skatteoppkreverfunksjonen har stått vakant i elleve måneder, og langtidssykemeldinger uten 

innleie av vikarer. Det har også vært vakanse i stilling som IT-rådgiver. Driftsbudsjettet viser blant 

annet en halvering av forbruk på porto, og et mindreforbruk på bedriftshelsetjenesten på kr. 0,2 mill. 

Det er i tillegg mindreforbruk på 0,4 mill på budsjettposten andre tjenester. Regnskapet viser 

merforbruk på annonsering som skyldes utlysninger av stillinger IT-rådgiver og HR-rådgiver.   

Det er gjennomført kurs i Visma innenfor HRM og økonomi, Compilo, HMS kurs for ledere og 

lederutvikling. Kursene er gjennomført som e-læring og webinar. 

Tabellen nedenfo viser politiske møter i 2020: 

Politiske organer Antall 
møter 

Politiske saker Referatsaker Merknad 

 
 
Kommunestyre 8  143  42 

2 teams møter. Kommunestyret 17. 
desember gikk over 2 dager. 2 ekstra 
møter utover vedtatt møteplan  

Formannskap 20  177  68 

5 teams møter, og 4 ekstra møte utover 
vedtatt møteplan. De 4 siste møtene ble 
avholdt på menighetssenteret som 
smitteverntiltak. 

Administrasjonsutvalg 4  4 0  

Valgutvalg 5 11 0  

Sakkyndig nemd for 
eiendomsskatt 2 15 0 

 

Klagenemd eiendomsskatt 2  6 0  

Helse og omsorgsutvalg 7  51 36 2 teams møter. 2 ekstra møter. 

Oppvekst kultur og miljøutvalg 5 43 34 1 teams møte. April møtet avlyst pga covid 

Interpellasjoner    
NTP, Slipen scene, Valgløfte, Vensmoen 
museum 
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Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse utarbeider årsmeldinger 

som skal fremlegges for kommunestyret, jf. forskrift om kommunale råd § 2. 

 

Det administrative og politiske arbeid har blitt organisert på en slik måte at forsvarlig drift har blitt 

opprettholdt i koronapandemien.  Politikerne har tilpasset seg alternative måter å avholde møter.  

Kommunestyremøte ble for første gang gjennomført på teams 7. april. Kommunestyret har delegert 

myndighet til formannskapet, til det utvalget som fortløpende skal ha informasjon om krisen og ha 

myndighet til å fatte nødvendige vedtak. Saken var viktig for tydeliggjøring av politisk myndighet 

dersom krisen eskalerte og ved behov for raske politiske beslutninger. Det har vært gjennomført to 

fagdager for kommunestyre med tema nasjonalparker og havbruk.  

Omstillingsenheten i Fagforbundet holdt foredrag om trepartssamarbeid i forbindelse med et møte i 

administrasjonsutvalget. I tillegg til administrasjonsutvalget var gruppeledere, hovedtillitsvalgte, 

hovedverneombud, ledergruppen og arbeidsmiljøutvalget invitert til å delta.   

Ordfører og varaordfører har hatt den glede av å vigsle 9 par i 2020. 

 

2.2 Avdeling oppvekst og kultur  
I utvalg oppvekst, kultur og miljø (OKM) har det i tillegg til politiske vedtak vært fokusert på å bli 

orientert om saker som rører på seg innenfor området. Orienteringene har vært viktige for at 

medlemmene i utvalget skal bli kjent med tjenesteområdene og deres satsningsområder. Det har 

vært besøk i tjenesteområdene før koronarestriksjonene kom.  

På grunnskolens område har det vært spesielt fokus på fagfornyelsen, og saken har vært til politisk 

behandling flere ganger, sist i februar.  

Kvalitetsmelding for Saltdalsskolen skal årlig presenteres i kommunestyret. Meldingen gir en god 

informasjon til skoleeier om resultater og ressursbruk.  

Administrasjonen har utredet framtidig barnehagestruktur og følger opp vedtaket som er gjort.  

Økonomisk resultat for 2020    

Oppvekst og kultur Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 87 326 000 88 525 000 1 199 000 

Vikarutgifter og refusjoner 23 000 810 000 787 000 

Overtid og ekstrahjelp 3 614 000 721 000 -2 893 000 

Annen lønn 2 736 000 2 863 000 127 000 

Driftsutgifter 19 139 000 19 767 000 628 000 

Andre utgifter og overføringer 15 295 000 8 962 000 -6 333 000 

Inntekter eks refusjoner -31 193 000 -28 049 000 3 144 000 

Resultat 96 940 000 93 599 000 -3 341 000 
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Resultatet for 2020 er et merforbruk på ca. 3,3 millioner. Det er et mindreforbruk på fastlønn til 

lærere. Skolene har et handlingsrom for å disponere lønnsmidler fordelt på lærere og 

assistenter/fagarbeidere. For noen av barnehagene er det merforbruk på fast lønn med bakgrunn i 

kravstillinger. Noe av disse merutgiftene dekkes ved refusjon sykepenger der ansatte har et lengre 

sykefravær. Barnehagene registrerer lønn for ekstrahjelp/spesialpedagogiske tiltak, og får refundert 

disse utgiftene internt fra Stab Oppvekst og Kultur på slutten av året. Kostnadene på dette er høyere 

enn budsjettert, og er en viktig forklaring til merforbruket. Det foreligger et tidligere sparetiltak på å 

redusere disse kostnadene til blant annet spesialpedagogiske tiltak i barnehagene, men det har vært 

vanskelig å effektuere dette. Det har blitt orientert om vanskene med å redusere disse kostnadene 

gjennom flere årsmeldinger. Sparetiltak som ikke er effektuert er en forklaringen til merforbruket. 

Totalt er det et mindreforbruk på lønn for området. Når det gjelder driftsutgifter har 

tjenesteområdene holdt seg innenfor rammene som er gitt. 2020 har vært et spesielt år med korona, 

noe som også har bidratt til mindre aktivitet og innkjøp. Innenfor rammene for programvare, innkjøp 

og lisens har det vært et merforbruk. Spesielt skolene har kostnader knyttet til programvare og 

lisenser. Elevene skal bruke både digitale læremidler og lærebøker. Lisensene er kostbare for skolen. 

De samme merkostnadene ligger på datautstyr. I 2020 har kommunen sagt opp avtaler med Skooler 

og Transponder som kommunale lisenser, og samtidig gjort en avtale med Visma flyt skole om 

innkjøp av nye moduler i pakken. Det har vært en inntektssvikt på området på grunn av 

koronapandemien. Leieinntekter og billettinntekter er redusert uten at det nødvendigvis er 

kompensert i sin helhet. Barnehager og skoler har fått kompensert store deler av inntektstap på 

foreldrebetaling. Avdelingens merforbruk på -3,3 mill er lavere enn merforbruket i 2019 som var på 

ca. –7 millioner. Avdelingen har også hatt mindre aktivitet i løpet av året grunnet pandemien.  

2020 har i stor grad vært preget av pandemien og oppfølging av å etablere gode systemer for å ha 

smitteverntiltak ut fra nasjonale føringer og kommunale retningslinjer. Alle tjenesteområdene har 

jobbet systematisk og strukturert med å legge til rette for de ulike tiltakene som er kommet gjennom 

året. Barnehager og skoler har utarbeidet planer, prosedyrer og retningslinjer på mange områder for 

å tilpasse seg nivåinndelingene som er gitt i smittevernveilederne.  

Som følge av tilpasning 2019 har det blitt endringer i ledelsesstrukturen. Styrerne er nå 

tjenesteledere. Virksomhetsleder barnehage er opphørt, og det gir i praksis mere ansvar for 

tjenestelederne med administrativt arbeid. Tilpasning 2019 ble det etablert en rådgiverstilling for å 

kompensere for redusert administrativ kapasitet. Innen barnehageområdet har det vært gjennomført 

skriftlig tilsyn etter barnehageloven. Dette har blitt fulgt opp i felles styrernettverk. Det blir videre 

oppfølging av tilsyn i 2021 med de områdene der lovens intensjoner ikke er fulgt opp i tilstrekkelig 

grad. Saltdal kommune har gått til innkjøp av administrasjonsprogramet, Visma flyt barnehage, for 

barnehagene. Avtalen ble signert i 2020, og prosess for å implementere programmet gjøres i 2021. 

Barnehagene har fulgt opp strategiplan for Saltdalsbarnehagen og jobber for å forberede seg til 

endringer i barnehageloven der ny lov om å jobbe for et godt og trygt barnehagemiljø trer i kraft fra 

01.01.2021.Kommunens handlingsplan mot mobbing for barnehager brukes også i denne prosessen.  

Skolene har hatt størstpå fagfornyelsen og hvordan legge til rette for ny læreplan som ble gjeldende 

fra 01.08.2020. Skolene har jobbet tett sammen med ulike områder og tema. Alle skolene har deltatt 

på ulike kompetansehevende kurs og konferanser, og har jobbet i lærende nettverk for å heve 

kompetansen i skolen. Skolene har fokusert både på det forebyggende området og aktivitetsplikten 

når skolen har fått melding om at elever ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. I arbeidet 
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med å sikre et forsvarlig system i skolene, har alle skolene gjennomført nasjonale prøver, 

elevundersøkelsen og kartleggingsprøver. I tillegg har skolene gjennomført ståstedsundersøkelsen 

for lærere der resultatene er presentert og drøftet i personalet.  

Røkland skole og Knekthågen barnehage deltar i et nasjonalt program , Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø.Høsten 2020 ble i all hovedsak brukt for å forankre deltakelsen på alle nivå i barnehagen 

og skolen. Utvalg oppvekst, kultur og miljø holdes orientert om deltakelse i programmet.  

Kulturtjenesten har redusert aktivitetsnivået på grunn av koronapandemien,men har likevel fått til å 

gi barn og unge tilbud innenfor de smitteverntiltakene som er gjeldende til enhver tid. Biblioteket har 

kunnet ha tilnærmet normale åpningstider gjennom året.  

Saltdal kommune har fulgt opp bosetting av nye flyktninger. Tjenesteområdet følger opp vedtatt 

strategiplan for dette arbeidet. I tjenesten er det brukt mye tid på å følge opp flyktningene i 

pandemien, og sikre at alle får nødvendig informasjon.  

Nærværet i 2020 for hele avdelinga er på 90,7%. Egenmeldt fravær er på 1,7% og langtidssykemeldte 

er på 6,9%. God oppfølging av sykemeldte er vesentlig for å klare å få ansatte tilbake i jobb. 

Tilrettelegging for ansatte er nødvendig, samtidig som det må balanseres med tanke på øvrige 

ansatte i skolen.  

Koronarelatert sykefravær er på 0.9%, der barnehagene og skolen har høyest andel fravær. Det er 

naturlig all den tid ansatte i disse arbeidsplassene ikke har anledning til hjemmekontor.  

2.2.1 Stab oppvekst og kultur  

Økonomisk resultat for 2020    

Stab oppvekst og kultur Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 1 343 000 1 243 000 -100 000 

Vikarutgifter og refusjoner -48 000 0 48 000 

Annen lønn 9 000 0 9 000 

Driftsutgifter 4 276 000 4 311 000 35 000 

Andre utgifter og overføringer 9 355 000 5 521 000 -3 834 000 

Inntekter eks refusjoner -2 340 000 -1 066 000 1 274 000 

Resultat 12 595 000 10 009 000 -2 568 000 

 

Resultat for 2020 er et merforbruk på ca. – 2,6 mill. Merforbruket på stab oppvekst og kultur 

begrunnes med ressurser til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og tidligere års sparekrav på disse 

kostnadene som man ikke har klart å effektuere. Inntektene ble høyere enn budsjettert. Refusjon fra 

andre kommuner for fosterhjemsplasserte elever og tilskudd til ulike aktiviteter som er innvilget 

etter søknad bidrar til dette.   

Etter prosjektet «Tilpasning 2019» ble det endringer i Stab oppvekst og kultur. Enhetsleder 

barnehage opphørte ,og er nå rådgiver barnehage og skole. Det har vært nødvendig å tilordne ny 

arbeidssituasjonen med endringen etter tilpasning 2019.  
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Aktiviteter gjennom Newtonrommet ble redusert i 2020, mye på grunn av konronapandemien, men 

også på grunn av at ressurs til Newtonlærer ikke ble effektuert. First Scandinavia som står for 

konseptet til Newton, har vurdert at Newtonkonseptet i Saltdal ikke oppfyller kravene til 

Newtonrom, og ble dermed fjernet.   

Som følge av koronasituasjonen har staben brukt mye tid og ressurser til å koordinere ny hverdag 

knyttet til koronasituasjonen. Det har vært utarbeidet planer, prosedyrer og deltagelse i møter. 

Dialogen med tjenesteområdene har vært gjennomført gjennom felles ledermøter med 

barnehagestyrerne og skolelederne. Hovedtillitsvalgte deltar i møtene i saker som tillitsvalgte skal 

medvirkende i.  

 

2.2.2 Rognan barneskole  

Økonomisk resultat for 2020    

Rognan barneskole Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 21433000 22532000 1099000 

Vikarutgifter og refusjoner 397000 94000 -303000 

Overtid og ekstrahjelp 295000 317000 22000 

Annen lønn 43000 2000 -41000 

Driftsutgifter 3777000 3553000 -224000 

Andre utgifter og overføringer 377000 349000 -28000 

Inntekter eks refusjoner -3564000 -3505000 59000 

Resultat 22758000 23342000 584000 

 
Regnskapet viser et totalt et mindreforbruk på 0,58 mill. Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 

fastlønn og sosiale kostnader. Dette skyldes i hovedsak vakanse i en stilling. Tjenesteområdet har et 

merforbruk på vikarer, overtid og ekstrahjelp. Dette skyldes vakanse på en stilling, sykemeldinger og 

økt vikarbehov generelt. Merforbruk på driftsutgifter skyldes at skolen belastes deler av leieutgiftene 

kommunen har forpliktet seg til i Sparebank 1 Arena. Disse kostnadene er omtrent kr. 90 000 høyere 

enn budsjettert. Utgifter til lisenser og programvare er også høyere enn budsjettert. I tillegg har 

skolen investert i en del nytt digitalt utstyr, elevbord og stoler til 1. trinn. Refusjonene fra andre 

kommuner og fra Utdanningsforbundet er høyere enn budsjettert.  

I 2020 har skolen gjennomført og fulgt opp resultater av elevundersøkelsen, nasjonale prøver og 

obligatoriske/ikke obligatoriske kartleggingsprøver. Videre er det gjennomført vernerunde, 

gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til fagfornyelsen og «Mitt valg» (sosial/emosjonelt 

læringsprogram), samt gjennomført tiltak i henhold til lokal virksomhetskalender. Virksomheten har 

en ansatt som har fullført videreutdanning og en ansatt som er i gang med sin videreutdanning. 

Dette for å imøtekomme kravet om undervisningskompetanse i kjernefag.  

Skolen var stengt for hoveddelen av elevene i 3 uker på grunn av Koronapandemien, men elever til 

foreldre/ foresatte i samfunnskritiske funksjoner hadde et tilbud på skolen hele tiden. Elever, 

administrasjonen og ikke minst lærere og fagarbeidere har gjort en god innsats under hele 

pandemien i 2020.   
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Nærværet på Rognan barneskole, Rognan barneskole SFO og Rognan svømmehall har vært 

henholdsvis 92,3 prosent, 94,8 prosent og 99,2 prosent i 2020. 

 
2.2.3 Rognan Ungdomsskole  

Økonomisk resultat for 2020    

Rognan ungdomsskole Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 11 149 000 11 707 000 558 000 

Vikarutgifter og refusjoner -193 000 0 193 000 

Overtid og ekstrahjelp 344 000 321 000 -23 000 

Annen lønn 62 000 0 -62 000 

Driftsutgifter 2 946 000 2 566 000 -380 000 

Andre utgifter og overføringer 308 000 274 000 -34 000 

Inntekter eks refusjoner -1 696 000 -1 770 000 -74 000 

Resultat 12 920 000 13 098 000 178 000 

 

Skolen leverer et mindreforbruk på ca. 0,18 mill. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak lavere 

lønnskostnader enn budsjettert.  

Rognan ungdomsskole har gjennom 2020 hatt fokus på fagfornyelsen, som er den største 

skolereformen på mange år. Dette arbeidet har tatt store deler av fellestiden vi har sammen på 

skolen. Skolen har imidlertid fortsatt fokus på grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og 

klasseledelse som vi ser som en naturlig del av jobbingen med fagfornyelsen. Skolen har fortsatt 

«åpen dør» prinsippet, hvilket betyr at det er lav terskel for ansatte og elever å ta kontakt med 

administrasjonen. Lærerne jobber etter samme prinsipp og det gjør at de er lett tilgjengelig for 

elevene og foresatte, enten det er friminutt, undervisningsfrie timer eller på ettermiddagstid. Skolen 

har dedikert halvparten av fellestiden til lærerne til utviklingsarbeid. Dette følges tett opp, og 

personalet mener det er nøkkelen til gode resultater på nasjonale prøver og ulike 

brukerundersøkelser som elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. Hverdagen på skolen er 

variert for elevene, med mange opplevelser og læring innenfor fagspesifikke ting eller kulturrelaterte 

opplevelser gjennom DKS (den kulturelle skolesekken), idrett og friluftsliv samt menneskelig kontakt 

på ulike arenaer som ikke alltid er klasserommet. På grunn av Covid -19 har dessverre året blitt 

spesielt, med blant annet hjemmeskole og skoledager med avskilte klasser/årskull. Håpet for året 

2021 er at elevene kan få mere mer sosial på tvers av klasser og trinn. 

Nærværet for 2020 var på 94,4p%. 

2.2.4 Røkland skole  

Røkland skole har fulgt opp vedtaket i kvalitetsmeldinga for Saltdalsskolen. 

 «Skolemiljø Røkland skole har hatt tilsyn fra fylkesmannen med tema kapitel 9 i opplæringsloven, 

elevenes skolemiljø. Tilsynsrapporten ga klar tilbakemelding om at skolen ikke oppfyller 

opplæringslovens krav til et trygt og godt skolemiljø. Dette har det vært jobba med i personalgruppa, 

skoleledelsen og sammen med avdelingsdirektør. Fylkesmannen har vært i dialog og hatt møter med 
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ledelsen der det er gitt veiledning om framdrift. Det jobbes videre med å lukke avvikene i 

tilsynsrapporten fra fylkesmannen. Skolen har søkt om deltakelse i et nasjonalt program om 

skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Ansatte har deltatt på ulike kurs og konferanser for å 

utvikle seg faglig. De som har vært på kurs har hatt presentasjon fra konferansen i fellesmøtetid.  

Tiltak som er satt i verk i 2020 for å lukke tilsynet er knyttet til prosjektet IBSM (Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø) hvor prosessen vil pågå fram til 2023 i samarbeid med Knekthågen 

barnehage.  

 

 

Økonomisk resultat for 2020    

Røkland skole  Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 16 758 000 16 810 000 52 000 

Vikarutgifter og refusjoner 124 000 186 000 62 000 

Overtid og ekstrahjelp 256 000 10 000 -246 000 

Annen lønn 4 000 44 000 40 000 

Driftsutgifter 2 664 000 3 182 000 518 000 

Andre utgifter og overføringer 814 000 160 000 -654 000 

Inntekter eks. refusjoner -3 073 000 -4 658 000 -1 585 000 

Resultat 17 547 000 15 734 000 -1 813 000 

 

Røkland Skole har et merforbruk på vikarer og assistenter, samt overtid som skyldes sykemeldinger 

og økt vikarbehov generelt. Fastlønn har et merforbruk som forklares med mye bruk av assistenter i 

skolen. Statsforvalteren har gitt skolen pålegg om bruk av en ekstra assistent. Inntekter har et 

negativt avvik på ca. 1,5 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter på voksenopplæringen 

enn budsjettert. Utbetaling fra Imdi til voksenopplæringen for fjerde kvartal kommer seint i 

påfølgende år, og etter frist for innlevering av regnskap. Dette har derfor ikke blitt inntektsført ved 

avlevering av regnskap, og utgjør en stor del av avviket.  Avviket på inntekter skyldes også at det ikke 

er tatt ned øremerkede midler som budsjettert. Det vil bli jobbet videre med dette inn mot ny 

budsjettprosess.  

Skolens satsingsområder i 2020 har vært skolemiljø og fagfornyelsen. Satsing på skolemiljø har fått 

bredt fokus etter tilsyn fra fylkesmannen. Det har vært jobbet med å utarbeide systemer som er 

kjent for alle på skolen og at personalet følger opp opplæringslovens krav i kapitel 9 – Elevenes 

skolemiljø. Skolen har gjennomført og fulgt opp resultater av elevundersøkelsen, nasjonale prøver og 

obligatoriske/ikke obligatoriske kartleggingsprøver. Skolen var stengt fra 12. mars 2020 og tre uker 

frem for de flest elevene, men elever med foreldre/ foresatte i samfunnskritiske funksjoner hadde et 

tilbud på skolen hele perioden.  

Røkland skoles nærvær er på 91,9 %. På SFO er nærværet på 85,5 % og på voksenopplæringen er 

nærværet på 76,2%.  
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2.2.5 Barnehager  

 

Saltnes barnehage 

Økonomisk resultat for 2020    

Saltnes barnehage Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 3 897 000 3 993 000 96 000 

Vikarutgifter og refusjoner -43 000 66 000 109 000 

Overtid og ekstrahjelp 70 000 0 -70 000 

Annen lønn 3 000 3 000 0 

Driftsutgifter 263 000 431 000 168 000 

Andre utgifter og overføringer 66 000 -78 000 -144 000 

Inntekter eks. refusjoner -858 000 -873 000 -15 000 

Resultat 3 398 000 3 542 000 144 000 

 

Resultat for barnehagen viser et mindreforbruk på 0,144 mill. Lønnsutgiftene er i henhold til 

budsjett. Refusjon av sykepenger har vært høyere enn vikarkostnadene. Barnehagen har også fått 

refusjon for Spesialpedagogisk hjelp. Driftsutgiftene har vært lavere på grunn av koronapandemien.  

I januar 2020 ble ny organisering iverksatt der styrer ble tilsatt som tjenesteleder. Dette har medført 

nye arbeidsoppgaver for leder, som rapportering og møtevirksomhet. Gjennom året har barnehagen 

måtte tilpasse seg den nye tilværelsen i koronapandemien. Personalet har praktiskere en økt 

fleksibilitet og har til enhver tid fulgt opp gjeldende smittevernregler. Barnehagens satsningsområde 

har i 2020 vært å gi barna det de trenger: språkutvikling, tilknytning og hverdagsaktivitet. Fokuset har 

vært å se hvert enkelt barn. Høsten 2020 gjennomførte alle barnehagene en foreldreundersøkelse. 

Resultatene fra undersøkelsen følges opp av personalet og det skal jobbes med tiltak.  

Nærværet i barnehagen var på 88,3%. Det er noe langtidssykefravær som også har krevd 

tilrettelegging for enkelte medarbeidere.  

Rognan barnehage 

Økonomisk resultat for 2020    

Rognan barnehage Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 7 754 000 7 263 000 -491 000 

Vikarutgifter og refusjoner -30 000 173 000 203 000 

Overtid og ekstrahjelp 1 311 000 0 -1 311 000 

Annen lønn 18 000 3 000 -15 000 

Driftsutgifter 589 000 723 000 134 000 

Andre utgifter og overføringer 183 000 -213 000 -396 000 

Inntekter eks. refusjoner -2 552 000 -1 466 000 1 086 000 

Resultat 7 273 000 6 483 000 -790 000 
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Regnskapet for 2020 viser et merforbruk på -0,79 mill. Årsakene er mindre inntekter i form av 

foreldrebetaling, økte lønnskostnader og sparetiltak på 0,346 mill som ikke har blitt effektuert.                                                                                                                                  

Det har vært et mindreforbruk på Vikarer. Driftsutgiftene til strøm, biovarme, kommunale avgifter og 

reisevirksomhet har vært lavere enn budsjettert.                                                                                           

Barnehagen har driftet med 66 plasser hele året, som er 6 mindre enn vi har kapasitet til. 

Barnehagen har mange flerspråklige barn, hvorav 20 av 48 barn er flerspråklige. Barnehagen har seks 

barn som benytter spesialpedagogisk ressurs. 1 av de faste pedagogiske lederne har fungert som 

spesialpedagog i 100 %. I tillegg har barnehagen hatt 1 fast stilling som barnevernspedagog hele året.                                                                                      

1 av de faste ansatte fagarbeiderne tar utdanning som barnehagelærer ferdig  og er ferdig utdannet 

våren 2021. To av de faste ansatte ble pensjonert i 2020. Det er ansatt ny barnehagelærer i 80 % 

stilling. 

Nærværet har vært 88,2 %, hvorav 9 % av sykefravær har vært langtissykefravær. Sykefravær på 

grunn av korona har ikke vært omfattende, men har allikevel innvirket på kortiddsfraværet på 2,8 %. 

Høyjarfall barnehage 

Økonomisk resultat for 2020    

Høyjarfall barnehage Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 3 849 000 3 897 000 48 000 

Vikarutgifter og refusjoner 200 000 42 000 -158 000 

Overtid og ekstrahjelp 377 000 0 -377 000 

Annen lønn 4 000 3 000 -1 000 

Driftsutgifter 273 000 448 000 175 000 

Andre utgifter og overføringer 185 000 -177 000 -362 000 

Inntekter eks refusjoner -1 256 000 -980 000 276 000 

Resultat 3 632 000 3 233 000 -399 000 

 

Resultat for 2020 er et merforbruk på ca. -0,4 mill.Regnskapet viser et merforbruk i bruk av 

vikarmidler. Dette skyldes blant annet at vikar for ansatt i permisjon er lønnet. Lønn 

ekstrahjelp/engasjement gjelder barn med spesielle behov. Dette blir refundert gjennom intern 

overføring fra Stab Oppvekst og Kultur. Barnehagen har mindre inntekter i 2020 på grunn av redusert 

foreldrebetaling i perioden barnehagen var stengt på grunn av koronapandemien.  Utgiftene til 

barnehagen har vært lavere enn budsjettert. Dette skyldes i delvis Koronapandemien, hvor driften av 

barnehagen ble endret i stor grad. Barnehagen har også mindre strømforbruk enn budsjettert.  

I budsjett 2020 lå det inne et sparekrav på kr 0,361 mill. Det er ikke funnet dekning for dette i 2020. 

Dette utgjør i stor grad overforbruket i 2020.  

Ny strategiplan for barnehagene ble vedtatt i 2020. Dette er et arbeidsdokument for barnehagen, 

som er innarbeidet i våre daglige aktiviteter. Områder som vi jobber med her er barns medvirkning, 

tidlig innsats, barns trygghet, aktivitet, motorisk utvikling og samarbeid barnehage – hjem. Våre 

satsningsområder dette barnehageåret er Helsefremmende barnehager, med spesiell fokus på barns 

fysiske og psykiske helse, fysisk aktivitet og friluftsliv og barns medbestemmelse. For å jobbe godt på 
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disse områdene har vi hatt fokus på voksenrollen og jobbing gjennom hverdagsaktivitetene. Korona 

har påvirket hverdagen vår i stor grad dette året, og vi har i perioder gjort store endringer i driften av 

barnehagen. Barnehagen er godkjent som «Ren hånd – barnehage», noe som har hjulpet oss i utvidet 

fokus på hygiene.  

Høyjarfall barnehage har i 2020 et nærvær på 83,9 %. Dette skyldes i stor grad langtidsfravær som 

ikke er jobbrelatert.  Sykemeldte følges tett opp, og det samarbeides med ulike aktører i forhold til 

tilrettelegging og tiltak.  

 

Trollskogen barnehage 
Trollskogen hadde et sparekrav på ca. 0,78 mill. Bakgrunnen for sparekravet var tilsvarende som for 

de andre barnehagene at man ikke klarte å komme på tildelt ramme under budsjettprosessen, og det 

skulle jobbes videre med å effektuere sparekravet i 2020. Vedtaket ble ikke effektuert. Trollskogen 

barnehage reduserte med 6 plasser i tråd med politisk vedtak. 

Økonomisk resultat for 2020    

Trollskogen barnehage Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 6 955 000 6 578 000 -377 000 

Vikarutgifter og refusjoner -99 000 173 000 272 000 

Overtid og ekstrahjelp 391 000 0 -391 000 

Annen lønn 69 000 3 000 -66 000 

Driftsutgifter 563 000 841 000 278 000 

Andre utgifter og overføringer 348 000 -390 000 -738 000 

Inntekter eks refusjoner -2 046 000 -1 718 000 328 000 

Resultat 6 181 000 5 487 000 -694 000 

 

Resultatet viser et merforbruk på ca. -0,7 mill. Trollskogen barnehage har et merforbruk i fastlønn på 

grunn av en kravstilling. Vikarutgifter har barnehagen spart inn på grunn av økt grunnbemanningen. 

Trollskogen har et mindreforbruk i vikar, og får et overskudd via refusjoner sykepenger. 

Driftsutgiftene ble samlet sett mindre på grunn av Koronapandemien. Innkjøp har et merforbruk på 

grunn av smitteverntiltak, og høyt innkjøp av såpe, sprit, tørkepapir og hansker. Annen lønn i 

regnskapet er forskjøvet arbeidstid. Merforbruket skyldes endringer i vaktplanen på grunn av 

pandemien og smitteverntiltak. Forskjøvet arbeidstid er prosentvis tillegg til ordinær timelønn. Ikke 

effektuert sparekrav tilsvarer nesten årsresultatet. 

Foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2020. Resultatet følges opp i 2021.Fokusområdet er 

helsefremmende barnehage, bruk av nærmiljøet og lekemuligheter. Trollskogen har et fantastisk 

uteområdet og nærmiljø. Innendørs har vaktmester ferdigstilt et aktivitetsrom som brukes av barna, 

personalet og ved kursing.  

37



 
 

31 
 

Nærværet var på 94,8 % i 2020. Noe er koronarelatert fravær på grunn av økt smittevernhensyn. På 

grunn av økt grunnbemanning kan bruk av vikar unngås, men smittevernhensynet har gjort at vi ikke 

har utnytte det fullt ut.  

Knekthågen barnehage 

Økonomisk resultat for 2020    

Knekthågen barnehage Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 6 668 000 6 762 000 94 000 

Vikarutgifter og refusjoner -221 000 76 000 297 000 

Overtid og ekstrahjelp 567 000 0 -567 000 

Annen lønn 92 000 3 000 -89 000 

Driftsutgifter 481 000 630 000 149 000 

Andre utgifter og overføringer 134 000 56 000 -78 000 

Inntekter eks refusjoner -2 224 000 -1 521 000 703 000 

Resultat 5 497 000 6 006 000 509 000 

 

Mindreforbruket ca. 0,5 millskyldes i hovedsak at refusjoner ble høyere enn estimert. Årsaken til det 

var utfordringer med å skaffe vikarer ved sykefravær, og at vikar ikke har samme kostnad som det 

faste faglærte personalet. Inntektene ble redusert grunnet mindre foreldrebetaling. Driftsutgiftene 

var mindre enn forventet, grunnet lav aktivitet på grunn av korona. Det er et ueffektuert sparetiltak 

på kr 32 000. 

Knekthågen barnehage har 60 plasser. Våren 2020 var det en midlertidig utvidelse til 64 plasser. To 

barn har hatt spesialpedagogisk ressurs. Satsingsområdet til barnehagen er Friluftsopplevelser og 

uteliv.  Kommunestyret vedtok en bevilgning på kr. 250 000 til barnehagenes uteområder, hvorav 

Knekthågen barnehage ble bevilget kr. 150 000. Pengene ble brukt til opprusting av uteområdet og et 

nærliggende referanseområde med lekeapparater og utstyr. Barnehagen har samiske barn og det har 

vært arbeidet med samisk kultur og tradisjon. Høsten 2020 startet barnehagen prosjektet IBS; 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø, sammen med Røkland skole. Halvåret ble brukt til 

implementering og forankring. Prosjektet fortsetter i 2021. Arbeidet med prosjektet inkluderer 

Psykososialt barnehagemiljø, også kalt Aktivitetsplikten, som er en tilføying i Barnehageloven fra 1. 

januar 2021, samt Saltdal kommunes Handlingsplan mot mobbing i barnehagen. I november ble 

Foreldreundersøkelsen gjennomført. Resultatene har det vært arbeidet med i personalgruppa og 

arbeidet vil fortsette i 2021. 

Nærværet var på 87,9%. Langtidssykefravær utgjør 8,9%, mens korttidssykefraværet var 3,2%, hvor 

store deler skyldes koronarelatert fravær. 

2.2.6 Flyktningtjenesten  

Flyktningtjenesten har utarbeidet en strategiplan for bosetting og integrering av flyktninger. Denne 

følges opp i organisasjonen. I 2020 ble det vedtatt å bosette 15 flyktninger i kommunen. 

Anmodningen ble nedjustert til 10 bosatte, grunnet lave asylankomster. Ved utgangen av året 

bosatte Saltdal kommune 11 flyktninger. I tillegg til en familiegjenforening.  
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Økonomisk resultat for 2020    

Flyktningkontoret Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 1 829 000 1 857 000 28 000 

Vikarutgifter og refusjoner -22 000 0 22 000 

Overtid og ekstrahjelp 1 000 65 000 64 000 

Annen lønn 2 426 000 2 799 000 373 000 

Driftsutgifter 1 228 000 1 004 000 -224 000 

Andre utgifter og overføringer 1 957 000 1 807 000 -150 000 

Inntekter eks refusjoner -10 372 000 -9 322 000 1 050 000 

Resultat -2 953 000 -1 790 000 1 163 000 

 

Regnskap for 2020 viser at flyktningtjenesten har et mindreforbruk på ca 1,16 mill. Viktige faktorer 

for resultatet er høyere inntekter enn budsjettert og mindre aktivitet grunnet pandemien, og 

tidspunkt for bosetninger. Budsjettet avhenger av bosetting og individuelle behov hos flyktningene. 

Det er budsjettert med introduksjonslønn, sosiale tjenester og midler til å bosette. Selv med 

koronasituasjonen fikk kommunen oppfylt bosettingskravet, og fikk på slutten av året forespørsel om 

å bosette en ekstra person. Saltdal kommune har mottatt ekstratilskudd for utvidet programtid som 

følge av covid-19.  

Flyktningetjenesten arbeider kontinuerlig med problemstillinger knyttet til bosetting og integrering 

av flyktninger. I starten av 2020 ble det arrangert ICDP kurs tilpasset nye bosatte. Året har vært brukt 

til å forberede tjenesten til ny integreringslov som ble gjort gjeldende fra 01.01.21. Det har vært en 

prosess i samarbeid med blant annet voksenopplæring, helsesykepleiertjenesten og NAV. 

Under nedstengningen i mars 2020, ble det også satt stopp for bosetting. Aktivitetene ble redusert til 

det minimale, og satt i rammer for å overholde smittevern. Det har vært forsøk på språkkafe når det 

har vært åpning for det. Med bakgrunn i koronapandemien har flyktningtjenesten drevet 

språkgruppe i perioder for deltagerne i introduksjonsprogrammet som har dårlig språklig grunnlag 

for å starte i språkpraksis. Strategiplanen er vedtatt i kommunestyret og er tjenestens 

grunnlagsdokument for det arbeidet som skal gjøres. For tjenesten er det vesentlig å samhandle med 

flere samarbeidsparter. De viktigste samarbeidspartene er voksenopplæringa, NAV og 

helsesykepleiertjenesten. Øvrige samarbeidsparter er biblioteket, Frivillighetssentralen, frivillige 

organisasjoner og spesielt Røde Kors. I tillegg til strategiplan for bosetting, har tjenesten deltatt i 

grupper som jobber med barnefattigdom og negative konsekvenser av sosial arv. Her samarbeides 

det med flere tjenester, herunder NAV, helsetjenesten, barnehagene, skolene, kultur, 

folkehelsekoordinator, frivillighet og idrett.  

Det var lite sykefravær i 2020, og nærværet var på 96,4%.  
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2.2.7 Kultur 

 

I april ble Kulturminneplan for Saltdal kommune (2020 – 2029) vedtatt). 

Økonomisk resultat for 2020    

Kultur Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 5 690 000 5 883 000 193 000 

Vikarutgifter og refusjoner -41 000 0 41 000 

Overtid og ekstrahjelp 2 000 9 000 7 000 

Annen lønn 6 000 2 000 -4 000 

Driftsutgifter 2 136 000 2 077 000 -59 000 

Andre utgifter og overføringer 1 511 000 1 654 000 143 000 

Inntekter eks refusjoner -1 213 000 -1 171 000 42 000 

Resultat 8 091 000 8 454 000 363 000 

 

Årsresultatet for tjenesteområde kultur er et mindreforbruk på ca. 0,36 mill. Lønnsutgiftene er noe 

lavere enn budsjettert på grunn av permisjoner og vakanse, som sammen med lavere aktivitet på 

grunn av koronapandemien utløser litt mindre tillegg. Videre har det kommet inn refusjon på grunn 

av sykemelding og foreldrepermisjon som ikke inngikk i budsjettet. De øvrige driftsutgiftene kommer 

samlet ut med et mindreforbruk. Inntektene er lavere enn budsjettert på grunn av tapte leieinntekter 

fra samfunnshuset, idrettshallen og aktivitetshuset. Kulturskolen reduserte elevavgiften for 

vårsemesteret 2020, på grunn av at tilbudet til elevene i denne tiden var noe redusert. Flere ansatte 

er politisk engasjert, og refusjonene fra politiske møter utgjør omtrent kr. 160 000. Det har vært 

brukt av bundne fond til å dekke blant annet utgifter knyttet til kulturminneplanen.  

Tjenesteområde kultur har sitt arbeid forankret i Kulturloven, Bibliotekloven og Opplæringsloven,   
samt FN’s barnekonvensjon artikkel 31 og Fritidserklæringen som er formulert med i utgangspunkt i 
denne. Ut fra disse er vårt mandat enkelt sagt å samle folk og skape fellesskap. Dette ble sterkt 
utfordret av koronapandemien som har preget arbeidsåret 2020. 
 
For å tilpasse seg Konronapandemien har mange aktiviteter blitt lagt over på digitale plattformer. 

Ungdomsarbeid og kulturskoleundervisning ble gjennomfort digitalt. Digital ALLEMED-dugnad ble oså 

arrangert for hele kommunen. Ferieklubb og friluftsskole ble gjennomført i sommerferien.  

 

Utstyrssentralen har vært åpen det meste av året.Det har også blitt jobbet fram en sak om ny 

møteplass for ungdom som resulterte i at tiltaket fikk friske midler i 2021-budsjettet. Oppfølging av 

kulturminneplanens handlingsdel med markering av kulturminnedagene og etablering av 

kulturminnegruppe.  

 

Sykemeldinger som har vært i løpet av året skyldes ikke forhold på arbeidsplassen, og egenmeldt 

fravær har vært knyttet til sesongsykdommer.  
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2.3 Avdeling helse og omsorg 
I januar 2020 ble det tidligere «samhandlingsområdet helse og omsorg» slått sammen til «Avdeling 

helse og omsorg». Dette som resultat av omorganiseringsprosessen «Tilpasning 2019», en 

omorganiseringsprosess med fokus på kutt i ledelse. For Avdeling helse og omsorg innebar den nye 

tre-nivå modellen bortfall av to lederledd; virksomhetsledere og assisterende avdelingsledere. 

Organisasjonen endret også benevnelser på ulike funksjoner. Totalt reduserte Avdeling helse og 

omsorg 5 årsverk. 

Når Koronapandemien inntraff måtte avdeling Helse og omsorg gjøre en rekke tilpasninger. I løpet av 

kort tid måtte Helse og omsorg bygge opp forsterket beredskap, øke kunnskap og ferdigheter om 

smittevern hos alle ansatte, skaffe til veie smittevernutstyr og bemanne Koronatelefon og 

testbemanning. Pandemien innebar uforutsette utgifter, økt innleie av vikarer og overtidsbruk. 

Perioden frem til påske 2020 var intens for alle tjenesteområdene. Krav til at ansatte måtte gå i 

karantene når de hadde vært i utland, være helt symptomfrie i arbeidet og ansatte som måtte jobbe i 

nye felt og på andre måter enn normalt, var krevende. Smittevernsspørsmål og koronahensyn tok 

hovedsaken av fokuset for lederne. Kriseledelsen ble utvidet med kommuneoverlegen og 

seniorrådgiver helse og omsorg. Det ble øvet på smitteutbrudd og man utarbeidet en tiltakskjede og 

dannet et smitteteam. Det ble også utarbeidet planer for bemanning og drift av KAD-korona. Egne 

rom som skal kunne ivareta smittede pasienter.  Etter den travle starten ble man oppmerksomme på 

særlig sårbare grupper i samfunnet som viste seg å bli ekstra preget av pandemien. Saker der barn, 

unge og familier meldte om behov økte. Man samlet instansene som jobber med disse gruppene og 

iverksatte samordnede tiltak. Etter påsken 2020 var man trygge på at nødvendige planer, utstyr og 

beredskap var på plass og man kunne prioritere øvrige oppgaver samtidig med pågående 

kriseledelse.  

«Bedre helse for alle» er navnet på den nye helse-omsorgs og sosialplanen som ble vedtatt i 2020. 

Planen beskriver sentrale mål for Saltdal kommunes helse- og omsorgstjenester og hvordan 

tjenestene kan hjelpe innbyggerne til å ivareta egen helse. Demografisk utvikling berører helse og 

omsorgstjenestene i Saltdal sterkt, noe som medfører stadig flere eldre og syke, betydelig økning i 

oppgavemengde for helse- og omsorgstjenestene og færre «hender» til å ivareta behovene. Dette 

medfører et sterkt behov for nytenkning og utvikling av tjenestene.  

Oppfølging av politiske vedtak 

 Politiske vedtak 2020 

Sparekrav for avdeling Helse og omsorg 2020 

Generelt sparekrav avdeling Helse og omsorg  kr. - 3,479 mill. 

Rehabiliteringsplasser Fløyveien 20 kr. 1,075 mill. 

Rundvask sykehjemmet kr. 0,06 mill. 

Kravstillinger utover budsjett for å komme på ramme: Fløyveien 20  ned 0,71 årsverk. 

Saltdal Sykehjem  ned 1,71 årsverk. 

Hjemmetjenesten Ned 1,65 årsverk. 
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Som resultat av grundig forarbeid i 2019 i forbindelse med Tilpasning 2019, ble de fleste 

nedbemanningene utført tidlig i 2020. Iverksettingen av en egen korttids- og rehabiliteringsavdeling 

har vært en omfattende prosess de siste årene. Det var gledelig at det ble bevilget styrking, noe som 

gjorde det mulig å få hevet fagnivået i avdelingen. Gjennom godt samarbeid med plasstillitsvalgt fikk 

man ansatt mer helsepersonell og man merket i 2020 effekten av å utvide dette tilbudet. Ved å øke 

antallet plasser for korttid og rehabilitering gikk antallet overliggere på sykehuset betraktelig ned. 

Kravstillinger ble skrevet inn i turnus ved ledighet. Dette er en kontinuerlig prosess i alle 

tjenesteområdene. Avdelingen jobber med strukturer for å få bedre kontroll på bruk av ekstravakter 

og grunnlaget for kravstillinger. Her er bruk av økt grunnbemanning en god hjelp. Både sykehjemmet 

og hjemmetjenesten justerte årsverkene i forbindelse med naturlig avgang og vakante stillinger. 

Politisk ble det for 2020 bevilget 1 million kroner til: «bygg forprosjekt investeringer (Helsehus, 

boliger)».  Dette vedtaket rommet to ulike forprosjekter; Helsehus og nybygg Vensmoen. På grunn av 

redusert administrativ kapasitet etter tilpasning 2019, og på grunn av koronaepidemien, valgte man å 

starte med Helsehus først. En arbeidsgruppe med leder for byggforvaltning, en av kommunens 

ingeniører, avdelingsdirektør helse og omsorg og seniorrådgiver fikk konsulentbistand fra firmaet HR-

Prosjekt AS om forprosjektering av nytt Helsehus. Det ble brukt mye tid på involvering og foretatt 

grundige vurderinger om hvilke tjenester som bør samlokaliseres i et Helsehus. Det ble tegnet løsning 

for omsorgsboliger med to ulike omsorgsnivå i tilknytning til helsehuset. Gjennom sentral plassering 

vil omsorgsboligene komme nær eksisterende omsorgsboliger og være gunstig for beboernes egne 

muligheter til å ivareta egen helse i størst mulig grad, lengst mulig. Forprosjektet ble presentert for 

kommunestyret i desember. Kommunestyret vedtok at videre skisse- og planprosjekt utsettes til 

2023. 

Når det gjaldt delen av vedtaket som dreide seg om omsorgsboliger på Vensmoen var det avgjørelser 

om plassering, størrelse og bruk som måtte gjøres i 2020. Det ble gjennom involvering av beboere, 

pårørende, verger og ansatte utarbeidet et mulighetsstudie der behov og ønsker ble skissert. 

Arbeidsgruppen dro også på befaring til lignende prosjekter i Salten for å se på mulige løsninger. 

2020 ble benyttet til å konkretisere prosjektet og det ble politisk vedtatt at det skal bygges 24 

omsorgsboliger på Vensmoen med utgangspunkt i dagens beboere, men med solid gjenbruksverdi i 

fremtiden for blant annet demente og personer med andre omsorgsbehov. Det ble utarbeidet 

anbudsforslag slik at man skulle være klar med konsulenthjelp fra starten av 2021. 

Økonomisk resultat for 2020    

Helse og omsorg Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 183 874 000 179 479 000 -4 395 000 

Vikarutgifter og refusjoner 6 745 000 9 005 000 2 260 000 

Overtid og ekstrahjelp 4 667 000 3 168 000 -1 499 000 

Annen lønn 5 980 000 6 188 000 208 000 

Driftsutgifter 28 028 000 31 981 000 3 953 000 

Andre utgifter og overføringer 27 211 000 17 980 000 -9 231 000 

Inntekter eks refusjoner -58 426 000 -57 141 000 1 285 000 

Resultat 198 079 000 190 660 000 -7 419 000 
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Resultatet i årsregnskapet for 2020 viser klar forbedring sammenlignet med 2019. Årets merforbruk 

er på -7,4 mill. Regnskapet viser overforbruk på fastlønn og overtid/ekstrahjelp, og overskudd på 

vikarutgifter og refusjoner.  Avdelingen har overskrid rammen for driftsutgifter med 3,9 mill. Det har 

kommet inn 1,2 mill mer i inntekter enn budsjettert. Hoveddelen av merforbruk er regnskapsført 

under administrasjon helse og omsorg.  Dette området benyttes som samlepost for alle 

tjenesteområdene og uforutsette utgifter blir ofte ført her. Blant utgifter som har kommet til i 2020 

er 0,5 mill til kjøp av tjenester fra staten i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på sykehuset, 

andre tilskudd og overføringer som dreier seg om 1,2 mill til kjøp av aktivitetsplasser, samt 

overforbruk på fritidskontakt. I tillegg har avdelingen med seg sparekrav som ikke er effektuert. I 

tillegg kommer nedgang i inntekter fra staten på ca. 1,5 mill for særlig ressurskrevende brukere og 

skjønnsmidler. Dette som følge av mindre oppgaver og at innslagspunktet er høyere enn tidligere år. 

Avdelingen gjennomførte en intern revisjon på husleiesatser og fritidskontakt for leie av kommunalt 

drevne omsorgsboliger i 2020. Her ble leieprisene oppjustert i tråd med Husleieloven. Utgifter til 

korona dreier seg om nesten kr. 2 000 000. Dette omhandler blant annet utgifter til drift av 

Koronatelefon og testing, smittevernutstyr og tilrettelegging for hjemmekontor. I tillegg kommer 

omfattende utgifter til vikar og ekstrahjelp samt overtid.  

Hvis man i fremtiden skal klare å redusere underskudd og skape balanse i regnskapet til Avdeling 

helse og omsorg må det gjennomføres omfattende reduksjon i tjenestetilbudet med tilsvarende 

reduksjon i bemanning. Dette er krevende sett ut fra den stadig økende etterspørselen etter helse- 

og omsorgstjenester. Tildelingskontoret rapporterte om 100 flere søknader i 2020 enn 2019. Til tross 

for tett økonomioppfølging, strukturerte rapporteringsrutiner og grundige budsjettprosesser er det 

ikke rom for de uforutsette utgiftene innenfor budsjettrammen. 

Det er tre hovedområder i tillegg til korona som må nevnes under dette punktet: kompetanse, 

rekruttering og utviklingsarbeid. Når det gjelder kompetanse har det vært noen spesifikke satsninger. 

I starten av året ble alle tjenesteledere og fagkoordinatorer kurset i kartleggingskompetanse. Det er 

viktig å ha gode behovskartlegginger på plass når men skal tildele helse- og omsorgstjenester. For at 

saksbehandlerne skal kunne fatte gode vedtak, er riktig og utfyllende informasjon nøkkelen. Ved 

hjelp av innleid bistand ble det satt av tid til kompetanseheving og øving. Det ble gjennomført en 

omfattende kursing på turnusplanlegging for ledere og tillitsvalgte. Gode turnuser er et viktig 

redskap for å sikre forsvarlig hjelp til pasienter og brukere, god rekruttering og god ivaretakelse av de 

ansatte. 

Et sentralt ledd i Tilpasning 2019 er at man myndiggjør ansatte i større grad enn tidligere. Dette 

innebærer behov for å styrke kommunens fagkoordinatorer og ledere. Dette er effektivt og 

nødvendig når det er færre ansatte som skal utøve samme mengden administrasjon og ledelse. Flere 

av tjenestelederne og fagkoordinatorene startet på og gjennomførte videreutdanning i 2020. Det ble 

også satset på utdanning av helsepersonell i Demensomsorgens ABC. Her var det 30 deltakere som 

fullførte del 1, i 2020. Gjennom arbeid i grupper og på fagsamlinger rapporterte mange om positive 

opplevelser ved å sette erfaringen sin inn i teoretiske rammer. Utfordringer knyttet til rekruttering av 

høyskolefaglig helsepersonell har vært i stadig forverring de siste årene. Dette er som forventet ut fra 

demografisk utvikling med flere eldre og syke og færre hender til å ivareta de syke. I 2020 ble det 

lansert en politisk vedtatt sykepleierkampanje. I kampanjen la man inn økt grunnlønn og bonuser ved 

ansettelser og bindingstid til kommunen. Man fikk god respons på kampanjen, og det hjalp 

avdelingen over en kneik. Alternativet var å leie inn hjelp fra byrå, noe som ville vært mye dyrere. 
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Man vet at etterspørselen etter helsepersonell er så stor og økende, at rekruttering må være et 

område kommunen har god kompetanse på. Avdeling helse og omsorg har derfor valgt å engasjere 

seg i flere ulike prosjekter som omhandler rekruttering. Man fokuserer også på tiltak for å beholde og 

ta godt vare på de ansatte som jobber i avdelingen. Det tredje satsningsområdet som må nevnes er 

utvikling. Gjennom vedtatt plan for satsning på velferdsteknologi har kommunen ligget i front i 

regionen når det gjelder innovasjon og nytenkning. 

Dedikerte ansatte har jobbet interkommunalt og tatt stort ansvar for å tilby digitale trygghetspakker 

til innbyggerne, nye signalsystem i tjenesteområdene og utprøving av alarm og sensorteknologi. Ved 

hjelp av slike løsninger har kommunen spart inn ressurser til nattevakt, tilsyn og medisinering. I løpet 

av 2020 bidro kommunens ansatte til å utarbeide anbud for videre leverandør av digital plattform 

sammen med nabokommunene. 

Når det gjelder nærværet i 2020, må dette sees i sammenheng med koronapandemien. Økningen i 

egenmeldt fravær økte i mars når mange måtte gå i karantene. I tillegg kom kravet om å holde seg 

hjemme ved symptomer, samt vente på testresultat. Det er et sprik i fraværsstatistikken mellom små 

og store tjenesteområder. For avdelingen som helhet har det vært 1,4% egenmeldt fravær, 8,6% 

langtidsfravær og 10,9% korttidsfravær. Det er de største tjenesteområdene og områdene der 

ansatte jobber mye alene som har høyest fravær. 

 

2.3.1 Stab helse og omsorg 

Økonomisk resultat for 2020    

Stab helse og omsorg Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 4 756 000 3 923 000 -833 000 

Vikarutgifter og refusjoner 140 000 525 000 385 000 

Overtid og ekstrahjelp 271 000 18 000 -253 000 

Annen lønn 1 295 000 353 000 -942 000 

Driftsutgifter 4 013 000 3 863 000 -150 000 

Andre utgifter og overføringer 9 905 000 5 462 000 -4 443 000 

Inntekter eks refusjoner -14 923 000 -15 517 000 -594 000 

Resultat 5 457 000 -1 373 000 -6 830 000 

 

Regnskapet viser et merforbruk på -6,83 mill. Årsakene til merforbruket er sammensatt. Viktige 

faktorer som har gitt merforbruk er høyere kostander på kjøp av private tjenester, sparekrav, og 

lavere inntekter på refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert.  

IT Helse og Omsorg  
Wifi – anlegget på sykehjemmet er oppdatert. Det er kommet opp flere punkter for å øke dekningen 

for sykesignalanlegget. Vi har fått testet og tatt i bruk 6 Evondos, medisindispensere, hos brukere i 

kommunen. Det er også investert i 2 stykk Komp, som er testet ut hos noen brukere. Det er kjøpt inn 

og oppgradert PC`er og skjermer i Helse- og omsorgsavdelingen, da det gamle utstyret ikke taklet 

kravene til nye programvarer. Det er også anskaffet utstyr som er blitt benyttet til Koronaarbeidet. 

44



 
 

38 
 

Det har blittt lagt ned innsats i jobb med hjemmekontorløsninger. E-læringmodulen for Profil er 

innført og Startet jobben med Kjernejournal i Profil. Saltdal kommune samarbeider med andre 

kommuner, gjennom RKK, med å lage ny avtale, for Velferdsteknologi, da avtalen med Telenor/TellU 

utgår i januar 2022. RKK-kommunene har anskaffet kameraer som skal benyttes til konsultasjoner 

mellom sykehusene og kommunene.  

Tildelingskontoret 
Det har vært endringer i bemanningssituasjon i 2020, en saksbehandler sluttet 01.04 og en 

saksbehandler begynte 01.10. Ved utgangen av 2020 består tildelingskontoret av 2 saksbehandlere 

og en fagleder. Det er en jevn økning av antall saker. I 2020 har 890 saker blitt saksbehandlet. Det er 

en økning på omtrent 100 saker fra året før. Det har vært en økning av antall søknader på BPA. Dette 

er en tjeneste som krever omfattende saksutredning og kan være krevende å sette i gang. Det har 

vært økning i antall søknader om trygghetsalarm. Totalt har vi svart ut 9018 elektroniske meldinger 

fra spesialisthelsetjenesten. Vi mottok 204 melding om innlagte pasienter som har kommunale 

tjenester ved innleggelse, og/eller har behov for det etter utskrivelse. 215 personer ble utskrevet 

med behov for tjenester. Overliggere 92 overliggerdøgn, med døgnpris 5 036,-. Fakturert for ca. 0,46 

mill,- Kompetansehevingen i 2020 har vært at en har tatt videreutdanning i personorientert helserett 

og to har tatt kurs i regi av «Omsorgsjuss» - grunnleggende og videregående kurs i saksbehandling. I 

Juni hadde Petter Sødermann 2 dager med fagutvikling gjeldende kartlegging av tjenestebehov og 

rapportering. Her deltok også ledere, tjenesteledere og fagkoordinatorer. Bemanningskontoret har 

også overtatt oppgaver som tidligere lå hos NAV, som er saksbehandling av søknader om TT-kort og 

ledsagerbevis. Når det gjelder plasskapasitet varierer behovet i løpet av året. I noen perioder er det 

størst behov for skjermede langtidsplasser, andre perioder er behovet Heimly-plasser. I gjennomsnitt 

i løpet av året er likevel det største behovet korttidsplasser for rehabilitering, kartlegging, avlastning 

med mer.  

Bemanningskontoret 
Koronapandemien har gjort det krevende å få tak i faglærte vikarer. Bemanningskontoret har hatt 

lange dager for å løse situasjonen. I mars starte det opp ny turnus på sykehjemmet med økt 

grunnbemanning. Det fungerer fin, men blir en del innleie på grunn av langtids sykemeldinger, 

permisjoner og lignende. Det var også en del innleie på topp siden det er mangel på sykepleiere og 

vernepleiere. Flere avdelinger har hatt endringer i bemanningssituasjon. Bemanningskontoret er ofte 

involvert i prosessene, og ser viktigheten å komme tidlig stadium for å holde tråden igjennom hele 

prosessen.  

2.3.2 Legetjenesten 

Legevakt har vært evaluert i regi av avdelingsdirektør Helse og omsorg. Ingen endringer gjort.  

Økonomisk resultat for 2020    

Lege Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 14 169 000 13 731 000 -438 000 

Vikarutgifter og refusjoner 34 000 -32 000 -66 000 

Overtid og ekstrahjelp 16 000 0 -16 000 

Annen lønn 190 000 0 -190 000 
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Driftsutgifter 2 343 000 2 958 000 615 000 

Andre utgifter og overføringer 5 364 000 3 510 000 -1 854 000 

Inntekter eks refusjoner -8 560 000 -8 139 000 421 000 

Resultat 13 556 000 12 028 000 -1 528 000 

 

Resultatet for 2020 er et merforbruk på ca. -1,5 mill. Merforbruket til legetjenesten skyldes påløpte 

kostnader til legevaktordningen i 2019 som ble fakturert i 2020.   

2020 har vært sterkt preget av koronapandemien. Det har vært høyt beredskapsnivå og svært mange 

endringer som har grepet direkte inn de daglige rutiner og oppgaver for alle som er knyttet til 

legetjenesten. Aktiviteten har vært høy, noe som gjenspeiles i antallet legekonsultasjoner i 2020: 

Sammenliknet med 2019 ligger det på samme nivå, med unntak av de første månedene etter 

«nedstegningen» i mars 2020 

 

 

En test- og veiledningsstasjon for korona ble opprettet på slutten av 1. halvår. Saltdal kommune 

holdt seg så godt som koronafri gjennom 2020.  Bemanningsmessig har det vært utfordringer med 1 

– 2 legestillinger ubesatt store deler av året. Serviceavdelingen har hatt noen sykmeldinger, som har 

blitt kompensert med gode vikarer. Koronatestingen er blitt gjennomført med 1 og etterhvert 2 

ekstra stillinger. Kommuneoverlegen har fått betydelig større oppgaver, og har på slutten av året fått 

avlastning ved at økonomihåndtering ivaretas av andre ressurser.  

 

2.3.3 Helsestasjon, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.  

Helsestasjon har bistått Avdelingsdirektørene i politisk saksfremlegg i forbindelse med utfordringene 

vi ser i ungdomsmiljøet. Helsestasjonen har jobbet med politisk vedtak på utredning av hel 

helsesykepleierressurs ved Røkland skole. I desember 2020 ble det vedtatt styrking av 

helsesykepleierressursen ved Røkland skole fra 2 til 3 dager i uken for 2021. Det jobbes med 

avklaringer i forhold til personal og lokaliteter. Dette gjøres i samarbeid med nytilsatt rektor. 

Helsestasjonen har også gitt innspill på bosetning av nye flyktninger, samt familiegjenforening.  
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Økonomisk resultat for 2020    

Helsestasjon Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 4 136 000 4 392 000 256 000 

Vikarutgifter og refusjoner 74 000 0 -74 000 

Overtid og ekstrahjelp 8 000 17 000 9 000 

Annen lønn 4 000 0 -4 000 

Driftsutgifter 361 000 384 000 23 000 

Andre utgifter og overføringer 0 -63 000 -63 000 

Inntekter eks refusjoner -1 058 000 -1 005 000 53 000 

Resultat 3 525 000 3 725 000 200 000 

 

Regnskapet viser et positivt resultat med et mindreforbruk på 0,2 mill. Fokusområder i 2020 har vært 

oppfølging av sårbare barn, unge og familier i koronapandemien. Forebygging av vold, 

Selvmordsforebygging, COS/trygghetssirkel – foreldrestøtte og Tverrfaglig samarbeid. 2020 har vært 

et annerledes år på mange måter. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og 

svangerskapsomsorgen har likevel vært driftet i tråd med anbefalte retningslinjer i forhold til Covid -

19 fra Staten og Saltdal kommune sine egne retningslinjer. I forhold til smittevern har gruppeaktivitet 

i helsestasjon og svangerskapsomsorgen utgått. Disse har vært erstattet med individuelle 

konsultasjoner. Kommunepsykolog har dette året gått over til bare å jobbe med barn og unge. Det 

har gitt større fokus på forebyggende arbeid både på individ- og systemnivå. 2 ansatte har startet på 

videreutdanning i NBO (newborn behavior observation). 2 ansatte har tatt fordypningskurs i COS 

barnehage og 2 ansatte har tatt fordypningskurs i COS skole. Helsesykepleier og kommunepsykolog 

har startet skolering av barnehagene i fordypningsprogrammet COS barnehage. Alle helsesykepleiere 

og jordmor har gjennomført kurs i koronavaksinasjon.  

Sykefravær har vært av personlige grunner, ikke arbeidsrelatert. 

 

2.3.4 Fysio- og ergoterapitjenenesten  

Økonomisk resultat for 2020    

Fysio- og ergoterapitjenesten Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifer 1 863 000 1 716 000 -147 000 

Vikarutgifter og refusjoner -37 000 5 000 42 000 

Annen lønn 5 000 0 -5 000 

Driftsutgifter 190 000 257 000 67 000 

Andre utgifter og overføringer 1 908 000 2 230 000 322 000 

Inntekter eks refusjoner -410 000 -524 000 -114 000 

Resultat 3 519 000 3 684 000 165 000 

 

Resultatet for 2020 er et mindrefrobruk på ca. 0,165 mill. Merforbruk på fastlønn gjelder en 

deltidsstilling tenkt brukt til planlegging av forebyggende hjemmebesøk. Planlagt budsjettregulering 
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ble ikke gjennomført. Lavere inntekter enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av lavere aktivitet 

innen Fysak/Friskliv som følge av gjeldende restriksjoner. Totalt sett er det likevel positive tall. 

Årsaken til dette ligger i sykemeldinger uten bruk av vikar, 1 fysioterapeut som har hatt 10 % 

permisjon fra driftsavtale, samt at 3 fysioterapeuter var omdisponert i mars/april som følge av Covid 

19-situasjonen da den ordinære driften ved fysioterapien var stengt en periode.  

Friskliv(fysak): 50% stilling som leder av Frisklivssentral samt at fysioterapeutene bruker ca. 30 % 

stilling på drift av gruppetilbud. 20 % stilling ble tilført for å skulle arbeide med planlegging av 

forebyggende hjemmebesøk. Denne stillingen ble omdisponert som følge av covid 19.  

18 nye deltagere ved Frisklivssentral. Begrenset drift som følge av covid 19. Kurs innen søvnvansker 

og hverdagsglede er gjennomført. Opplegg med tema søvn/søvnhygiene også i klassene på 

videregående skole. Nytt tilbud med gågruppe i Sparebank1 arena med opptil 20 deltagere. Åpen hall 

og øvrige fysakgrupper har kun vært i drift deler av året. Leder av Frisklivssentral har tatt kurs om 

kognitive teknikker.  

Ergoterapi 

Bemanningen består av Ergoterapeut i 100 % stilling og hørselskontakt i 20 % stilling. Tjenesten har 

arbeidet med faglig utvikling og tilgjengelighet, spesielt ved å rette mer fokus på tverrfaglig 

samarbeid. Tjenesten har gått fra å benytte kartotek til å registrere nye henvendelser i EPJ(Profil). 

Siden EPJ ble tatt i bruk, har det blitt registrert 238 brukere. Aktive brukere hos 

Hjelpemiddelsentralen i Nordland fra Saltdal er 823, 81 nye brukere i 2020. Samlet verdi utleveringer 

fra Hjelpemiddelsentralen til Saltdal i 2020 er 5 973 954,-. Ergoterapeut er avhengig av og jobber tett 

sammen med to hjelpemiddelteknikere som har ansvar for mottak, utkjøring, montering, lette 

reparasjoner, samt demontering og retur av hjelpemidler. De har også oppgaver knyttet til det 

kommunale korttidslageret på Vensmoen med vask og vedlikehold.  

Fysioterapi 

Samlet 5,8 stillinger fordelt på 1,0 fastlønnet stilling og 4,8 driftsavtaler. 3 fysioterapeuter ble i en 

periode i mars og april omdisponert til å arbeide ved Saltdal sykehjem og Fløyveien 20. Det har blitt 

gjennomført 8096 konsultasjoner, hvorav 804 er hjemmebesøk. 7 bassenggrupper Røkland og 

Rognan. I alt 2107 gjennomførte gruppetreninger. Grupper på helsesenteret har vært sterkt 

begrenset for å sikre at avstandsregelen overholdes. Åpen egentrening for brukerne ble stoppet fra 

12.03.20. Antallsbegrensningen og sykemeldinger har medvirket til at ventetiden for fysioterapi har 

økt. Nøyaktig ventetid er vanskelig å angi. Prioriterte grupper har som hovedregel fått tilbud innen 1-

2 uker. 2 fysioterapeuter har gjennomført Grunnkurs i idretttsmedisin 40 timer. Flere webinarer 

innen ulike temaer er gjennomført, blant annet innen nevrologi og lymfødembehandling.  

Det er ikke meldt om arbeidsrelatert sykefravær.  

2.3.5 Barnevernstjenesten og innsatstjenesten 

Stillingsreduksjon 100 % stilling i Innsatstjenesten med forventet besparelse på kr. 700 000. Estimert 

effekt for 2020 var ¼ av total besparelse. Avdelingene hadde også en stillingshjemmel for 

familieveileder/PMTO terapeut i 60 % stilling. Denne ble holdt vakant som generelt sparetiltak. Som 

forslag til vedtak skulle det totalt reduseres 60% stillingsressurs innenfor avdelingene ved at 

familieveileder stillingen ble økt fra 60- 100% stilling, samtidig som Innsatstjenesten reduserte med 
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100% stilling. Ny stillingsbeskrivelse og forslag til utlysning ble utarbeidet, men stanset i 

budsjettprosessen. Ved utgangen av 2020 hadde avdelingene redusert med 1,6 stillinger, med total 

budsjetteffekt fra september 2020. 

Økonomisk resultat for 2020    

Barnevern og Innsatstjenesten Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 7 279 000 6 801 000 -478 000 

Vikarutgifter og refusjoner -491 000 0 491 000 

Overtid og ekstrahjelp 98 000 74 000 -24 000 

Annen lønn 2 273 000 3 274 000 1 001 000 

Driftsutgifter 2 901 000 3 927 000 1 026 000 

Andre utgifter og overføringer 813 000 1 272 000 459 000 

Inntekter eks refusjoner -2 920 000 -2 819 000 101 000 

Resultat 9 953 000 12 529 000 2 576 000 

 

Resultatet for tjenesteområdet i 2020 er et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. Med bakgrunn i felles 

budsjett for to svært ulike tjenesteområder, er det av særlig betydning å separere forklaringen av 

avvik for å tydeliggjøre hvilken betydning de ulike budsjettene har hatt for totalresultatet. Resultat 

Innsatstjenesten 2020 var et merforbruk på ca. -0,7 mill. Innsatstjenesten hadde et sparekrav på 0,7 

mill, men med effekt fra september 2020. Det totale resultatet for avvik i lønn er derimot ca. -1 mill. 

Refusjon av sykepenger gir en inntekt 0,4 mill. Dette balanserer dermed for tjenestens totale 

negative resultat for 2020. Inntektene er 0,2 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes statlige 

tilskudd til prosjektmidler/stillinger, hvorav tilskuddsbeløpet reduseres for hvert tilskuddsår. Mottatt 

tilskuddsbeløp i 2020 var 0,33 mill. Det er av avgjørende betydning å vise til at Innsatstjenesten har 

mottatt statlige tilskudd i fire år, hvorav tilskuddsbeløpet har variert med redusert beløp for hvert 

tilskuddsår. Tjenesten hadde i 2020 4,4 stillingsressurser, hvorav en stillingsressurs opprinnelig var 

fullfinansiert med statlig tilskudd. I løpet av tilskuddsperioden er målet at kommunen selv skal 

finansierer denne stillingen. Tilskuddsbeløpet for 2020 dekket dermed ikke kostnadene for 

stillingsressursen.  

Resultat for Barneverntjenesten i 2020 er et mindreforbruk på ca. 3,3 mill. Vakant stilling tilhørende 

PMTO terapeut har bidratt til at mindreforbruk på lønn er 0,53 mill . Mindreforbruk driftsutgifter 

skyldes større tiltaksendringer i flere barneverntiltak utenfor hjemmet, og utgjør 0,9 mill totalt. Lønn 

til fosterhjem har et mindreforbruk på 0,83 mill og utgiftsdekning til fosterhjem et mindreforbruk på 

0,44 mill.Totalt er mindreforbruk på fosterhjemsutgifter nesten 1,3 mill. Mindreforbruk i kjøp av 

statlige tjenester utgjør 0,6 mill. Mindreforbruket her skyldes tiltaksendringer for barn, manglende 

gjennomføring av tiltak grunnet koronasituasjonen og/eller mangel på tilgang på oppdragstakere. 

Lønn til avlastning/besøkshjem utgjør 0,3 mill av mindreforbruket. Det er også flere andre poster 

som bidrar til mindreforbruket på driftsutgifter. 

Det avgjørende for barneverntjenestens resultat har vært vedtak/tiltaksendringer innenfor 

barneverntiltak. Enkelt forklart kan slike endringer utgjøre større endringer i budsjettet, særlig idet 

plasseringstiltak og tiltak til barn utenfor hjemmet utgjør en vesentlig del av totalbudsjettet. 

Endringer her kan omfatte oppheving av plasseringer, endringer innenfor tiltak som omfatter barn 
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utenfor hjemmet, samt at endringene i slike tiltak også ofte har som ringvirkning at de påvirker 

ytterligere budsjettkontoer. Det generelle sparekravet for familieveilederstillingen har også påvirket 

resultatet, i tillegg til at tjenesten har mottatt høyere inntekter i form av refusjoner enn det som var 

budsjettert og forventet. Det har vært utfordrende å engasjere oppdragstakere, herunder 

besøkshjem og støttekontakter (vedtak kan da ikke iverksettes), samtidig som at koronasituasjonen i 

noen grad har medført noe redusert bruk av allerede iverksatte tiltak. Koronasituasjonen har videre 

medført at reiseaktiviteten og oppholdsutgifter knyttet til både drift og tiltak har blitt redusert. 

Barneverntjenestens vakt/akuttberedskap samt økning i lønn medførte at 550 000 måtte reguleres 

innenfor ramme, og er derav kosekvensjustert for i budsjett 2021. Endringer i de ansattes vaktavtaler 

vil medføre behov for ytterligere regulering innenfor budsjettrammen for 2021, idet kostnadene for 

drift av barnevernvakt har økt som følge av avtaleendringene.  

 

Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov for å sikre trygge og effektive tiltak, med samtidig 

fokus på organisering av ressurser for å skape nødvendig intensivitet i tiltakene. Arbeid med å utvikle 

barneverntjenestens kompetanse og eget tiltakstilbud gir både bedre tjenester og oppfyller hensynet 

til barnets beste, samt gir positiv budsjetteffekt grunnet reduksjon i kostnadene knyttet til bruk av 

mer omfattende tiltak. Det forebyggende arbeidet har vært i særlig fokus og det satses på å komme 

tidlig inn, noe som har medført at utfordringer kan avhjelpes med økt endringseffekt. 

Utviklingsarbeid og løpende fokus på å holde seg oppdatert i et fagfelt i stor endring, medfører økt 

måloppnåelse på målområder for kvalitet og forsvarlighet i beslutningsprosesser og faglig 

skjønnsutøvelse. Faglig praksis er løpende kartlagt for å avdekke behov for endringer i 

tjenestetilbudet og det har blitt innført økt fokus på evalueringsarbeid. Barneverntjenesten innførte 

tilstandsrapport til kommunestyret i 2020 som pilot for lovkravet som gjelder fra 2021. Tjenestene 

har hatt et tidvis høyt samlet sykefravær mot slutten av 2020 og det har blitt rapportert om 

belastninger knyttet til ressursmangel som følge av økt saksomfang og samtidig iverksetting av 

sparetiltak. Arbeid med sykefravær har blitt gjennomført i systemprosesser gjeldende tjenestene, i 

lederarbeidet, samt i HMS arbeid og tilhørende planverk. Koronasituasjonen har medført 

utfordringer for avdelingene hvorav disse må anses som særlige og de negative konsekvensene var 

derav uforutsigbare. 

 

2.3.6 Hjemmetjenesten 

Økonomisk resultat for 2020    

Hjemmetjenesten Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 26 027 000 25 026 000 1 001 000 

Vikarutgifter og refusjoner 924 000 923 000 1 000 

Overtid og ekstrahjelp 488 000 415 000 73 000 

Annen lønn 384 000 1 101 000 -717 000 

Driftsutgifter 3 475 000 3 716 000 -241 000 

Andre utgifter og overføringer 415 000 682 000 -267 000 

Inntekter eks refusjoner -3 291 000 -3 689 000 398 000 

Resultat 28 422 000 28 174 000 248 000 
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Regnskapet viser overforbruk på lønn i 2020. En del overforbruk på overtid som kan relaters til 

pandemien, med behov for ivaretagelse av forsvarlig drift. Merforbruk på lønn kan sees i 

sammenheng med tjenesteområdet har lønnet ansatte som har vært på utprøving andre steder i 

kommune. Inntektstap på grunn av korona, og krav til beredskap for å ivareta eventuelle 

smitteutbrudd i egen kommune. Leilighet i Jernbanegata 50 som ble bygd om til KAD- plass har vært 

ubebodd siden mars 2020. En leilighet i Jernbanegata 48 sto også tom i flere måneder grunnet 

beredskap, tiltenkt som base for eventuelt smitteteam driftet av hjemmesykepleien. Tapt inntekt 

gjennom betalingssatser, blant annet dekkes ikke husleien på Heimly med dagens leieinntekter. Det 

har blitt jobbet systematisk med sykefravær gjennom 2020, med beste resultat på mange år. 

Systematisk jobb med tett samarbeid med HR og tilretteleggingsgruppe har gitt resultater, med 

sykefravær på 9,5 % for 2020. Full dekning i turnus etter sommer 2020. Gjennom kommunens 

rekrutteringsordning av sykepleiere, er det rekruttert 2 sykepleiere. Vi har gjennom året hatt lærling, 

studenter, elever og språkpraksis, samt jobbutprøving fra NAV.  

På området Brukerstyrt personlig assistent er sykefraværet høyt. Det samarbeides tett med HR -

avdelingen og tilretteleggingsgruppe for å finne gode løsninger. Fokusområder fremover er 

revidering av betalingssatser på omsorgsbolig, imøtekomme nasjonale krav for konronahåndtering, 

faglig kompetanseheving, digitalisering av arbeidslister, mobil omsorg og tett sykefraværsoppfølging.  

 

2.3.7 Saltdal Sykehjem 

Oppfølging av politiske vedtak: Stenging av to rom ble ikke gjennomført, da alle rom var i bruk 

gjennom året. Omgjøring av langtidsplass til korttidsplass ble ikke gjennomført, men ved ledighet ble 

rom brukt til avlastning og korttidsplasser. Ny turnus med økt grunnbemanning ble satt i gang 

06.03.20. 

Økonomisk resultat for 2020    

Sykehjemmet Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 36 288 000 35 327 000 -961 000 

Vikarutgifter og refusjoner 2 116 000 2 993 000 877 000 

Overtid og ekstrahjelp 1 093 000 733 000 -360 000 

Annen lønn 123 000 40 000 -83 000 

Driftsutgifter 7 323 000 7 582 000 259 000 

Andre utgifter og overføringer 2 117 000 -940 000 -3 057 000 

Inntekter eks refusjoner -11 985 000 -10 005 000 1 980 000 

Resultat 37 075 000 35 730 000 -1 345 000 

 

Resultat for 2020 er et merforbuk på ca. -1,3 mill. Merforbruk på fast lønn skyldes økt 

grunnbemanning. Det høye sykefraværet og Covid-19 med sine restriksjoner i forhold til å holde seg 

hjemme, medførte at vi ikke har klart å spare inn tilsvarende den økte grunnbemanningen. 

Overforbruk på overtid og ekstrahjelp skyldes blant annet opplæring og at det er brukt en del overtid 

i forbindelse med korona og bakvakt på natt. Det har vært et mindreforbruk på medisiner, da det 
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jobbes med å redusere bruk av medisiner hos eldre. Det har vært et merforbruk på utstyr, da det ble 

bestilt inn ekstra utstyr i forbindelse med pandemien og prisene på nødvendig utstyr som for 

eksempel hansker og munnbind økte kraftig. Sykehjemmet har tatt i bruk velferdsteknologi i 2020, 

dette var ikke budsjettert for. Det er brukt kr. 68 000 på velferdsteknologi. Merforbruk på 

sykesignalanleggført som ikke var budsjettert for. Dette er blant annet utvidelse av antall punkter for 

WIFI. Det ble også kjøpt inn to nye datamaskiner på avdelingene. Det måtte også anskaffes ny 

destruksjonsmaskin til skyllerom, ei ny oppvaskmaskin og ny skyllemaskin.  

I løpet av 2020 ble det ansatt tre sykepleiere. De fleste aktivitetene vi bruker å ha i løpet av året, ble 

avlyst på grunn av Koronapandemien. De ansatte har vært kreative og funnet på aktiviteter inne i 

avdelingene sammen med pasientene. På slutten av året fikk vi også bestilt Towertafel, som er et 

elektronisk spill tilpasset eldre. Sykefraværet var vedvarende høyt i 2020 av ulike årsaker. 

Gjennomsnittlig var fraværet på 15 %. I Mars og April var fraværet på over 20 %, blant annet på 

grunn av at flere ansatte satt i karantene og terskelen for å holde seg hjemme, skulle være lav. 

Fokuset i 2020 har vært på å gjøre de ansatte trygge i håndtering av pandemien og smittevern. 

Digitale løsninger ble tatt i bruk. Bruk av KAD-plass gikk ned en periode i starten av pandemien, men 

vi så at bruken normaliserte seg i løpet av høsten. Etterspørselen etter sykehjemsplasser har vært 

lavere enn tidligere år.  

 

2.3.8 Bomiljø 

 

Bomiljø Rognan  

Økonomisk resultat for 2020    

Bomiljø Rognan Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 25 367 000 23 026 000 -2 341 000 

Vikarutgifter og refusjoner 1 239 000 1 685 000 446 000 

Overtid og ekstrahjelp 1 080 000 495 000 -585 000 

Annen lønn 112 000 74 000 -38 000 

Driftsutgifter 1 019 000 1 400 000 381 000 

Andre utgifter og overføringer 1 000 -292 000 -293 000 

Inntekter eks refusjoner -247 000 -274 000 -27 000 

Resultat 28 571 000 26 114 000 -2 457 000 

 

 
Resultatet for 2020 viser et merforbruk på ca. -2,46 mill for Bomiljø Rognan. Avviket på lønnsutgifter 
kan forklares med at Bomiljø Saltnes har leid ut personell til Korona-telefonen og at vi har et høyt 
sykefravær. I tillegg så ble det som et forebyggende tiltak, styrket bemanningen i Saltnes Bomiljø på 
slutten av året. Bemanningen har vært relativ stabil. Vi har hatt 3 fagkoordinatorer/fagledere i 
Bomiljø Rognan. Nærværet var i 2020 totalt på 90,2 %, hvorav egenmeldingene utgjorde 3 %. 
Bomiljøet har totalt cirka 39 årsverk i turnus fordelt på 61 ansatte.  
  
Bomiljø Rognan har i løpet av 2020 ikke hatt noen endringer i beboerstrukturen. Bomiljøet yter 
tjeneste til omtrent 30 tjenestemottakere som i hovedsak er bosatt på Saltnes eller i Hesteskoen.  
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HMS-gruppa fungerer bra. Det ble gjennomført felles HMS-møter hvor Hesteskoen, Saltnes og 
Barneboligen har hver sin representant. På grunn av Korona ble det kun avholdt 3 møter i 2020.Det 
er rekruttert flere vikarer, og per nå er at alle helge stillinger besatt og vi har relativt god tilgang til 
vikarer. Personalmøter blir avholdt hver 14.dag i hver bolig. Vernerunder ble utsatt på grunn av 
Korona. Kurs på Veilederen blir tatt ved behov. I høst har det vært særlig fokus på brannvern, 
vedtakskartlegging av beboerne og psykososiale forhold på arbeidsplassen. 

 

 

Bomiljø 3 

Økonomisk resultat for 2020     

Bomiljø 3 Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 11 740 000 12 068 000 328 000 

Vikarutgifter og refusjoner 491 000 725 000 234 000 

Overtid og ekstrahjelp 259 000 245 000 -14 000 

Annen lønn 2 000 15 000 13 000 

Driftsutgifter 636 000 920 000 284 000 

Andre utgifter og overføringer 207 000 200 000 -7 000 

Inntekter eks. refusjoner -1 320 000 -1 072 000 248 000 

Resultat 12 015 000 13 101 000 1 086 000 

 

Bomiljø 3 hadde et mindreforbruk på 1 mill. Resultatet kommer først og fremst av merinntekt, samt 

mindreforbruk på driftsutgifter. Blant annet var refusjon fra andre kommuner estimert for lavt. Når 

det gjelder det lønnskostnader hadde Bomiljø 3 mindreforbruk, både på fastlønn og vikarutgifter. Det 

er ikke rapportert på aktivitet for tjenesteområdet i 2020, da tjenesteområdet ble vedtatt opphørt og 

innlemmet i bomiljø 4 og 5 fra 2021.   

Bomiljø 4 
Oppfølging av politiske vedtak: Det var bevilget ca. 1 mill i økning av budsjett til etablering av 

korttidsavdeling. Generelt sparekrav for å komme på ramme for Helse og omsorg ble satt til kr. 430 

000 i Bomiljø 4. Innsparingen er gjennomført, ettersom det ikke ble ansatt fagkoordinator og 

sykepleier i avdelingen før august. Kravstillinger utover budsjett for å komme på ramme 0,71 årsverk, 

ble effektuert i mars ved omskriving av turnuser. Personale som var innvilget kravstillinger ble satt 

inn i stillinger etter at annet personal hadde gått av med pensjon.  
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Økonomisk resultat for 2020    

Bomiljø 4 Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 22 147 000 22 450 000 303 000 

Vikarutgifter og refusjoner 1 267 000 1 333 000 66 000 

Overtid og ekstrahjelp 758 000 569 000 -189 000 

Annen lønn 80 000 20 000 -60 000 

Driftsutgifter 1 389 000 1 770 000 381 000 

Andre utgifter og overføringer 281 000 269 000 -12 000 

Inntekter eks. refusjoner -1 987 000 -2 585 000 -598 000 

Resultat 23 935 000 23 826 000 -109 000 

 

Resultat for 2020 er nært balanse med et merforbruk på -0,1 mill. Årsak til mindreforbruk lønn er to 

ledige sykepleierstillinger. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert, da avsatte midler til innkjøp på 

ny korttidsavdeling først ble overført på slutten av året. Merforbruket på overtid må sees i 

sammenheng med manglende fagpersoner, blant annet med de overnevnte ledige 

sykepleierstillingene. Inntektene er redusert på grunn av ledig kapasitet ved Saltdal 

rehabiliteringsavdeling i perioden juni- november. Mye skyldes lite aktivitet ved NLSH på grunn av 

korona. Ledig leilighet ved Fløyveien 16 fra januar til desember. Aktiviteten starte bra i begynnelsen 

av året med nytt installert sykesingnalanlegg. Det samme med implementering av Digital vakt bok for 

hele området. Turnuskurs har vært avviklet i koronatiden. Rehabiliteringsteamet har vært i involvert 

ved flere boliger. Vi etablerte flere korttidsplasser ved Fløyveien 20, tilsammen 10 

rehabiliteringsplasser. Det har vært utfordringer med å få søkere til de ledige sykepleierstillingene, 

stillingene ble besatt i henholdsvis august og desember 2020. Det har vært mye fokus på Korona og 

skriving av nye prosedyrer og sette vedtak i verk for hvordan vi kunne sikre at både 

pasienter/brukere og personalet skulle ha det tryggest og best mulig i sine hjem og på jobb. Leder 

har avsluttet etterutdanning ved Nord universitet vår 2020, og 6 av personalet tar Demensomsorgen 

ABC. 

 

Bomiljø 5 
 

Reduksjon i bemanning med 0,5 årsverk (Rus/ Psykiatri), 0,4 mill. Tiltaket ble vedtatt i 

kommunestyret i 2020. Innsparingen startet høsten 2020 ved endret turnus, og reduksjon på 0,5 

årsverk. Det har også vært sparing gjennom vakanse i stilling. 
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Økonomisk resultat for 2020     

Bomiljø 5 Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 21 086 000 20 666 000 -420 000 

Vikarutgifter og refusjoner 1 134 000 888 000 -246 000 

Overtid og ekstrahjelp 536 000 574 000 38 000 

Annen lønn 61 000 90 000 29 000 

Driftsutgifter 1 694 000 2 026 000 332 000 

Andre utgifter og overføringer 354 000 -475 000 -829 000 

Inntekter eks refusjoner -9 376 000 -7 314 000 2 062 000 

Resultat 15 489 000 16 455 000 966 000 

 

Resultat for 2020 er et mindreforbruk på nesten 1 mill. Regnskapet for 2020 viser at Bomiljø 5 hadde 

et merforbruk på lønn. Driftsutgifter ble lavere enn budsjettert. Det er høyere inntekter enn 

budsjettert som bidrar til mindreforbruket. Inntekter for fakturert refusjon fra kommuner er over 1 

mill høyere enn budsjettert.  

Året 2020 ble preget av Koronapandemien. Det medførte strenge rutiner i arbeidet med brukerne, 

som innebar redusert aktivitet og færre sosiale samlinger. Også i forhold til ansatte så ble det 

redusert kursing, møter og samlinger. Likevel er konklusjonen i forhold til Korona at brukerne fikk de 

nødvendige tjenester og at det ble gjennomført en forsvarlig drift, selv med mange begrensninger og 

restriksjoner. Av prioriterte oppgaver og målsettinger i henhold til virksomhetsplanen, så har det 

vært fokus på budsjettoppfølging/ bemanning og arbeidsmiljø/ HMS-arbeid, og selvsagt brukerrettet 

oppfølging. I HMS-arbeidet har det vært arbeidet aktivt med arbeidsmiljø. Her har det vært et internt 

«prosjekt», som har utfordret den enkelte medarbeider til fremme godt arbeidsmiljø. Sykeværet har 

holdt seg rimelig stabilt. Totalt nærvær i tjenesteområdet var på 93,3 % i 2020.Fokus har også vært 

på å sette organisasjonen etter vedtaket om «Tilpasning 2019». I tillegg har det vært planlegging av 

nye Omsorgsboliger på Vensmoen. 

2.3.9 Knaggen 

Oppfølging av politiske vedtak: En økt ressurs tilsvarende 50 % ble tilført Knaggen i starten av 2020. 

Den nye stillingens arbeidsfordeling er 90 % rettet mot dagaktivitetstilbud for hjemmeboende 

demente og 10 % mot psykiskutviklingshemmede.  

Økonomisk resultat for 2020    

Knaggen aktivitetssenter Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 6 481 000 7 067 000 586 000 

Vikarutgifter og refusjoner -124 000 19 000 143 000 

Overtid og ekstrahjelp 60 000 26 000 -34 000 

Annen lønn 71 000 21 000 -50 000 

Driftsutgifter 1 308 000 1 376 000 68 000 

Andre utgifter og overføringer 433 000 331 000 -102 000 
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Inntekter eks refusjoner -1 861 000 -2 998 000 -1 137 000 

Resultat 6 368 000 5 842 000 -526 000 

 

Resultatet for 2020 er et merforbruk på ca. -0,5 mill. Inntektene i 2020 er redusert på grunn av 

koronapandemien, og utgjør mye av merforbruket. Det største inntektstapet var forventet 

deltakeravgift på omtrent kr. 200 000 fra polararrangement. Knaggen har på grunn av færre 

arrangementer fått tildelt mindre i refusjoner fra NAV og fylkeskommunen, tapte overføringer 

estimeres til 0,36 mill. Økt ressursbruk på dagaktivitetstilbud gjør at inntektsposten for de neste 

årene må justeres ned til et mer realistisk nivå. Vi hadde i 2020 god kontroll på lønn og driftsutgifter. 

Vi har arrangert flere mindre tilstelninger. Det ble gjennomført 431 deltakelser på våre 

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente og eldre. Knaggen har opprettholdt vårt arbeids- og 

aktivitetstilbud gjennom hele året, noe reduserte former enkelte måneder. Ingen har mistet tilbudet 

sitt , og alle brukerne har fått arbeide med variererte oppgaver.  Fokusområdet til personalgruppen 

har vært forutsigbarhet og trygghet for deltakerne, mestringsopplevelser, positivitet i en krevende 

periode og videreutvikling av våre tjenester. Med 4 nye ansatte i løpet av 2020 har året både gitt oss 

flere spennende muligheter og utfordringer som vi har løst på en god måte. Sykefravær blant ansatte 

på Knaggen var ved utgangen av året 13,3 %.  

 

2.3.10 NAV Saltdal 

Gjennomføring av kommunestyrevedtak 78/18. Vertskommunesamarbeid NAV Indre Salten. 

Økonomisk resultat for 2020    

NAV Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 2 535 000 3 284 000 749 000 

Vikarutgifter og refusjoner -21 000 -60 000 -39 000 

Overtid og ekstrahjelp 0 2 000 2 000 

Annen lønn 1 378 000 1 200 000 -178 000 

Driftsutgifter 1 374 000 1 802 000 428 000 

Andre utgifter og overføringer 5 413 000 5 794 000 381 000 

Inntekter eks refusjoner -488 000 -1 199 000 -711 000 

Resultat 10 191 000 10 823 000 632 000 

 

NAV hadde budsjettramme på kr. 10 823 000. Vi kan vise til et mindreforbruk i 2020 på ca. 0,63 mill. 

Med en gjennomsnittlig historisk lav arbeidsledighet Nordland fylke og Saltdal spesielt de siste årene, 

fikk nasjonen en bratt ledighetskurve i mars/april-20 da pandemien traff oss for fullt.  

På tross av dette har ikke sosialhjelpsutgiftene hatt en økning. Dette kan nok delvis forklares med 

nasjonale og statlige ordninger som f.eks. Dagpenger/forskudd dagpenger og utvidelse av ulike andre 

ordninger. I tillegg gjeldende for store deler av Nordland, var det mindre ledighet sammenlignet med 

Norge for øvrig. Økning i «annen lønn» er utbetaling av lønn til brukere i kvalifiseringsprogram. En 

økning her kommer hovedsakelig av strengere inngangsregler og varighet på 

56



 
 

50 
 

arbeidsavklaringspenger. Underforbruk på lønn da en 20-30 % kommunal stilling er holdt vakant hele 

året. 

NAV Saltdal har 4,5 statlige stillinger og 5,5 kommunale stillinger. I tillegg til minimumsløsningen i 

NAV, har Saltdal også forvaltet tjenestente til Boligkontoret, TT-kort, Parkeringskort og ledsagerbevis. 

Disse tjenestene ble vedtatt fyttet i prosessen vedr. vertskommunesamarbeid og ble derfor flyttet til 

andre avdelinger i kommunen innen 1. november 2020. Sykefravær var lavt. En kortvarig sykmelding 

og 14 egenmeldingsdager. 9. november 2020 var vertskommunesamarbeidet NAV Indre Salten et 

faktum. Leder for tjenesten i Indre Salten er lokalisert på Fauske og en avdelingsleder er lokalisert i 

Saltdal. NAV langtidsplan 2018-2021 har fokus på flere i arbeid, bedre brukermøter og økt 

kompetanse. Søknad om økonomisk sosialhjelp er i løpet av 2020 blitt heldigitalisert. 

 

2.4 Tekniske tjenester  

Økonomisk resultat for 2020    

Teknisk Stab Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 30 181 000 31 934 000 1 753 000 

Vikarutgifter og refusjoner 51 000 601 000 550 000 

Overtid og ekstrahjelp 1 099 000 1 023 000 -76 000 

Annen lønn 343 000 332 000 -11 000 

Driftsutgifter 19 900 000 24 789 000 4 889 000 

Andre utgifter og overføringer 26 087 000 23 050 000 -3 037 000 

Inntekter eks. refusjoner -48 305 000 -52 708 000 -4 403 000 

Resultat 29 356 000 29 021 000 -335 000 

 

Tekniske tjenester består av tjenesteområdene teknisk drift, bygningsforvaltning og plan- og 
utviklingsavdelingen. Tekniske tjenester sine arbeidsoppgaver er blant annet drift av kommunens 
bygg, behandling av byggesøknader, infrastruktur, drift av vei og prosjekter innen vann- og avløp.  

 

2.4.1 Teknisk drift  

Økonomisk resultat 2020    

Teknisk drift utenom Selvkost Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifter 4 237 000 5 834 000 1 597 000 

Vikarutgifter og refusjoner -183 000 0 183 000 

Overtid og ekstrahjelp 548 000 571 000 23 000 

Annen lønn 594 000 93 000 -501 000 

Driftsutgifter 7 496 000 12 554 000 5 058 000 

Andre utgifter og overføringer 5 035 000 4 813 000 -222 000 

Inntekter eks refusjoner -7 956 000 -15 998 000 -8 042 000 

Resultat 9 771 000 7 867 000 -1 904 000 
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Resultatet for Teknisk drift utenfor selvkost viser et merforbruk på ca. -1,9 mill. Merforbruket skyldes 

i hovedsak overforbruk på gatelys, drift av maskiner, vintervedlikehold og arbeid i park og sentrum. 

Det har vært en krevende vinter, med skiftende vær og mye nedbør i form av store snøfall. Bruk av 

overtid på avdelingen skyldes i hovedsak behov for brøyting og sandstrøing utenom ordinær 

arbeidstid. Vedtatt sparekrav fra kommunestyret på 0,375 mill ble ikke definert før på slutten av året 

og ga derfor mindre reell innsparing. Det har som følge av underdimensjoneringen av byggetrinn 2 på 

dypvannskaia, vært nødvendig med konsulent og advokatbistand på Plan og utvikling. Disse 

kostnadene som beløper seg til cirka kr. 190 000 og er belastet budsjettet. På grunn av at avdelingens 

gravemaskin ikke var i drift i store deler av 2020 har det påløpt kostnader til leie av maskin.  

Drift av gatelys har vært utfordrende med mye vind som har ødelagt mye av gatelysanlegg og ført til 

mange pæreskift. Strømprisene har også bidratt til økte kostnader. Det har også vært en del 

uforutsette brudd på gamle vannledninger. På tross av de uforutsette hendelsene har avdelingen fått 

utført alle planlagte utskiftninger av vannledninger. Grunnet sykefravær og avgang gikk vi 

underbemannet med to personer på vann- og avløpsvakta. Dette igjen førte til noe økte utgifter på 

overtid og kompensasjoner. Vedlikehold av kommunale veiene har ikke blitt prioritert. Dette gjør at 

vi sparer penger på kort sikt, men etterslepet blir stort. Budsjettrammene gir ikke rom for nødvendig 

vedlikehold. Drivstoffutgiftene har økt på grunn av at prisene på diesel og bensin har økt. 

Utskiftingen av de gamle gatelysanleggene er godt i gang og dette vil etterhvert gi en reduksjon, både 

i timer vedlikehold, utgifter til nye lyspærer og strømutgifter. Innkjøp av ny gravemaskin ble gjort i 

slutten av oktober. Dette vil føre til mindre innleie, og gi en innsparing over tid. Vi har hatt en 

gjennomgang av private veger og sett på hvilke som i dag blir brøytet av kommunen og som kan 

overlates vegeier.  

Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk og ledes av Leder Teknisk, som sammen med en konsulent har 

kontorplass på Rådhuset. På "Uteetaten" er det 13,3 årsverk og består av 1 Oppsynsmann, 4 

Driftsoperatører VA, 8 Fag-/ og Servicemedarbeidere, og 1 arbeider som er dedikert arbeid i sentrum. 

Teknisk drift har et stort ansvarsområde med blant annet over 110 km veg, 14 km GS-veg og cirka 46 

000 m² med andre parkerings og trafikkarealer. Flere av vegstrekningene ligger relativt avsides med 

lang tilkjøring, mens andre vegstrekninger er rasutsatte. Kommunen har et relativt stort og gammelt 

gatelysnett. 

Teknisk drift har også et stort vann og avløpsnett som må driftes med over 77 km vann- og 

avløpsledninger. Dette leveres og distribueres via 10 vannbehandlingsanlegg, 30 avløps-

pumpestasjoner, 30 små avløpspumpestasjoner, 1 avløpsrenseanlegg og 3 stk. septiktankanlegg. VA-

installasjoner og prosesser driftes og overvåkes døgnkontinuerlig av driftsoperatører på VA-vakt og 

via driftskontrollanlegg. VA-nettet har et stort rehabiliterings- og vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder 

spesielt på Rognan med ledningsnett som er lagt for 30-60 år siden med en antatt levetid på 30 år.  

Virksomhetsområdet jobber aktivt for å få ned lekkasjeprosenten på vannledningsnettet, separering 

av avløp og renovering av dårlig ledningsnett og kummer. 

I løpet av 2021 vil vi komme i gang med nytt vannverk i Junkerdal. Dette vil være 

kostnadsbesparende på driftssiden, da vi bruker ressurser på å holde befolkningen i Junkerdal med 

rent vann. Det er fremdeles utfordringer for vedlikehold og oppgradering av vegnettet i kommunen. I 

2020 ble det bevilget 1,5 mill til asfaltering av veger. Det foreligger ikke en investeringsplan for en 
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større oppgradering av kommunens veger eller sentrumsområder. Jobben med ny hovedplan veg er 

godt i gang og vi har som mål og få den ferdigstilt i løpet av 2021. Vintervedlikehold er en stor 

utgiftspost som gir store utfordringer. Stadig reduksjoner i budsjetter generelt er vanskelig å 

kompensere for, da alt materiell, utstyr og alle utgifter til drift blir dyrere.  

 

2.4.2 Byggforvaltning 

Rapport forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg. Det ble politisk oppnevnt ei 

arbeidsgruppe med politikere, administrasjonen, tillitsvalgt og hovedverneombud. Gruppen har 

arbeidet med vedtatte mandat. Det er gjennomført 4 møter i arbeidsgruppen, og det gjenstår to 

planlagte møter før det skal levere et arbeidsdokument. Arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av 

oktober 2021. 

Renholdsplan: Implementering av ny renholdsplan starter i mars og skal ferdigstilles i løpet 2021. 

Dette medførte at kommune måtte skifte FDVU -system, noe som på sikt innebærer besparelse for 

kommunen.  

Byggforvaltning gjennomførte ca. 36 % av planlagte tiltak i vedlikeholdsplanen. I hovedsak skyldes 

den lave prosentandelen at avdelingen måtte omprioritere på oppgaver på grunn av 

Koronapandemien.  Saltdal kommune fikk tildelt kr. 2 000 000. som tilskudd for å opprettholde 

aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. I forbindelsen med disse midlene ble det prioritert å skrifte 

innredninger på skolekjøkkener på Rognan ungdomsskole og Røkland skole, kostnad Kr. 825 000, 

renovering av tak på øvre Saltdal kirke, kr. 775 000 og Oppgradere hovedtavle elektriske anlegg 

Knekthågen barnehage, kr. 400 000. Reservetiltak er skifte av lysarmaturer Saltdal helsesenter, Kr. 

300 000, skifte avløpspumpe Saltdal helsesenter, Kr. 150 000, utbedre belysning biblioteket, Kr. 

350 000. I tillegg ble midler benyttet til å montere radonbrønner ved flere paviljonger ved Vensmoen. 

Det er også planlagt montering av radonbrønner ved Røkland skole i mars 2021. Saltdal kommune 

har utfordringer når det gjelder radon, så det er derfor prioritert opp foran reservetiltakene. Prosjekt 

med avfallskontainere i bakken er avsluttet, på grunn av høye kostnader. Enøk-tiltak er ikke 

påbegynt, da andre oppgaver er prioritert. Utskifting av varmepumpe og ventilasjon kr.  1 800 000 er 

ferdigstilt. Vedtatt garasjebygg til hjemmesykepleien på kr. 600 000, er ikke påbegynt. Skolebygg kr. 

1 000 000, konkurranse om oppdraget er gjennomført. Forventer rapport i juni. 

Økonomisk Resultat for 2020    

Bygningsforvaltning Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifer 15 018 000 16 287 000 1 269 000 

Vikarutgifter og refusjoner 961 000 601 000 -360 000 

Overtid og ekstrahjelp 73 000 118 000 45 000 

Annen lønn 548 000 141 000 -407 000 

Driftsutgifter 5 896 000 5 408 000 -488 000 

Andre utgifter og overføringer 550 000 1 500 000 950 000 

Inntekter eks refusjoner -460 000 -260 000 200 000 

Resultat 22 586 000 23 795 000 1 209 000 
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Resultat for 2020 er et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. Det positive resultatet skyldes i hovedsak midler 

som Bygningsforvaltning har fått i koronakompensasjon. Det ble tildelt 2 mill i midler for stimulering 

til bygg og anleggsbransjen som ble regulert inn i budsjettet. Ved slutten av året var det brukt kun 1,2 

milloner. Dette gir et positivt avvik på nesten 0,8 mill. Ubrukte midler har blitt avsatt på fond for bruk 

i 2021 i henhold til vedtak. Når det gjelder driftsutgifter var det avsatt kr. 500 000 til 

konsulenttjenester, men kostnadene påløp seg på kr.235 000. Forbruksmateriell innen renhold økte 

betydelig grunnet prisstigning. I tillegg ble det innkjøpt nye artikler for å benytte i forbindelse med 

renhold av smittevernhensyn. Avdelingen har hatt store utgifter på vedlikehold og service på 

transportmidlene. Hoveddelen av bilparken til avdelingen er gammel. Det er skiftet ut 2 av 7 biler i 

2020. Bygningsforvaltning fikk påbegynt vedtatt vedlikeholdsplanen, men måtte omprioritere 

ressursene for å etablere smitteverntiltak i skolene og barnehagene. Smitteverntiltak som ble 

effektuert var blant annet ettermontering av håndvasker, byttet til tohåndsbetjente blandebatterier 

og oppsett av gjerder i skolegård og barnehager. Avdelingen har startet rengjøring av 

ventilasjonsanlegg i kommunen, og renovert garderobene ved Røkland skole. Saltdal kommune har 

fått skiftet ut alle sendere på brannvarsling fra 3G til 4G. Det er også etablert radonbrønner på 

steder, hvor det ble målt forhøyede verdier, arbeidet fortsetter i 2021. Det er gjennomført 

tilstandsanalyse på Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole. Siste analyse ble påbegynt i 2020 

og rapporten forelå i slutten av februar. I tillegg har avdelingen gjennomført investeringer på 

ventilasjon/varmepumpe ved Rognan svømmehall. Prosjektet ble nesten 50% dyrere enn 

kontraktssummen grunnet uforutsette feil i takkonstruksjon. Avdelingen hadde en gjennomsnittlig 

nærværsprosent på 89,9 % i 2020.  

 

2.4.3 Plan og utvikling  

Oppfølging av politiske vedtak: Landbruksplan ble utarbeidet i 2020 og vedtatt politisk i februar 2021. 

Delutredning kommunedelplan Skjerstadfjorden gjennomført, resterende gjennomføres i 2021. 

Revisjon av kommuneplanens arealdel skal ut fra vedtatt planstrategi gjennomføres i 2020/2021. 

Noe forarbeid er gjennomført i 2020, formell prosess settes i gang i 2021. Generelt innsparingskrav 

for Plan- og utviklingsavdelingen på kr. 110 000 er innarbeidet i budsjettet. 

Investeringer: Digitalt kartverk, egenandel trafikksikring og innkjøp av nytt oppmålingsutstyr er 

gjennomført. Planlagt investering i endelig løsning for Mølndammen ikke realisert på grunn av 

politisk vedtak om flere utredninger. Investering skjer sannsynligvis ikke før i 2022. Opparbeiding av 

parkeringsplass med mer i forbindelse med Skuterløype Skaiti-Grensen utsatt i påvente av at 

kommunal forskrift om skuterløype blir vedtatt.  

Økonomisk resultat 2020    

Plan og utvikling  Regnskap  Budsjett Resultat  

  2020 2020 2020 

Fastlønn og sosiale utgifer 5 710 000 6 063 000 353 000 

Vikarutgifter og refusjoner 90 000 0 90 000 

Overtid og ekstrahjelp 138 000 63 000 -75 000 

Annen lønn -123 000 66 000 189 000 

Driftsutgifter 2 116 000 2 421 000 305 000 

Andre utgifter og overføringer 6 820 000 2 931 000 -3 889 000 
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Inntekter eks refusjoner -8 465 000 -4 740 000 3 725 000 

Resultat 6 286 000 6 804 000 698 000 

 

Plan og Utvikling hadde i 2021 et mindreforbruk på ca. 0,7 mill. Det er fire elementer som ligger til 

grunn for dette. Avvik fast lønn og sosiale utgifter på kr. 353 000 skyldes vakanse i en stilling som 

prosjektingeniør fra mai 2020 og ut året. Videre var det i driftsbudsjettet satt av kr. 250 000 mer til to 

prosjekter og utredninger enn det som ble gjennomført. Dette gjelder revisjon kommuneplanens 

arealdel, samt videre utredninger kommunedelplan Skjerstadfjorden. I tillegg til dette kommer 

refusjon i forbindelse med en sykemelding.  Avviket på kr. 189 000 innen driftsutgifter skyldes en 

ompostering mellom denne posten og inntekter eksklusiv refusjoner. Det er for øvrig store avvik på 

postene «Andre utgifter og overføringer» samt «Inntekter eks. refusjoner» uten at dette har noen 

større betydning for det samlede resultatet. Dette skyldes i hovedsak inntekter og utgifter som her 

føres mot hverandre under disse postene, de største er tilskudd veterinærordningen (ca. 1,2 mill), 

Covid -19 næringsfond (ca. 1, 5 mill) og avskrivninger (ca. 1,2 mill).  

Plan og Utvikling hadde ved utgangen av året åtte stillingshjemler, men en stilling som 

prosjektingeniør har stått vakant siden mai 2020. Avdelingen har mange ulike arbeidsområder, blant 

annet arealplanlegging, byggesak, oppmåling/geodata, jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning, 

motorferdsel, kommunale investeringsprosjekter, samferdsel og næring. Arbeidet ved Plan og 

Utvikling besto også i 2020 av mye saksbehandling, med et betydelig antall delegerte saker og for 

øvrig en rekke saker til det politiske nivå. Et av de større prosjektene avdelingen jobbet med var 

adresseprosjektet, som ble avsluttet i 2020. Alle eiendommer i Saltdal har nå egen adresse, senere 

skal det følges opp med nødvendig skilting. Av andre større prosjekter det har vært jobbet med kan 

nevnes Helsehus Rognan og omsorgsboliger Vensmoen. Det har vært lavt sykefravær på avdelingen. 

Samlet nærvær utgjør 97,5 %, og av dette utgjør langtidssykefraværet 2.3 %. 
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Vedlegg 
 

1. Komplett oversikt resultatgjennomføring alle ansvar 
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Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar

Regnskap Rev. Budsj. Resultat

2020 2020 2020

SENTRALADMINISTRASJON

1000 Kommunestyre/formannskap/levekår 2 536 995             2 982 077             445 082         

1001 Eldreråd 5 858                     20 663                  14 805           

1002 Valg -11 245                 28 000                  39 245           

1003 Støtte til partier 57 114                  113 000                55 886           

1004 Kontrollutvalget 136 040                185 000                48 960           

1008 Div. kommunale utvalg 289 200                105 275                -183 925       

1009 Tilfeldige utgifter / formannskapet 688 558                762 000                73 442           

1010 Til kommunestyrets disposisjon 290 000                300 000                10 000           

1011 Ungdomsrådet 7 836                     43 612                  35 776           

1012 Råd funksjonsmemmede 6 415                     4 102                     -2 313            

1202 Arbeidsmiljøutvalg 7 842                     27 306                  19 464           

SumPolitisk nivå 4 014 612             4 571 035             556 423         

1050 Distriktsrevisjonen 1 120 130             1 170 000             49 870           

1702 Sommerjobb Ungdom 226 858                308 433                81 575           

1704 Kirkelig Fellesråd 3 619 506             3 757 000             137 494         

1705 Andre religiøse formål 186 930                120 000                -66 930         

1706 Frivillighetssentralen 593 000                593 000                -                 

Sum Diverse tilskudd og tiltak 5 746 424             5 948 433             202 009         

1101 Rådmannskontoret 5 748 199             6 569 054             820 855         

1103 Rådhuset 376 013                489 000                112 987         

1104 Edb-avdelingen 4 003 892             3 956 993             -46 899         

1200 Fellestjenester 5 376 270             4 338 000             -1 038 270    

1201 Personalutgifter 2 581 638             3 106 596             524 958         

3103 Folkehelse 383 480                161 028                -222 452       

Sum Rådmannskontoret 18 469 493           18 620 671           151 178         

1102 Økonomiavdelingen 6 167 454             6 758 261             590 807         

Sum Økonomiavdelingen 6 167 454             6 758 261             590 807         

1110 Servicekontor 1 671 131             1 609 157             -61 974         

Sum HR-personal og servicetorg 1 671 131             1 609 157             -61 974         

Sum Sentraladministrasjon 36 069 114           37 507 557           1 438 443     

OPPVEKST OG KULTUR

1105 Skolefaglig koordinator 6 066 511             4 947 900             -1 118 611    

1450 Newton-rom 17 188                  200 000                182 812         

2300 Barnehager generelt 6 511 877             4 861 400             -1 650 477    

Sum Stab Oppvekst og kultur 12 595 576           10 009 300           -2 586 276    

Ansvar
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-                 

3502 Flyktningtjeneste -2 952 743            -1 790 000            1 162 743     

Sum Flyktningtjeneste -2 952 743            -1 790 000            1 162 743     

-                 

2501 Rognan barneskole 20 926 120           21 297 379           371 259         

2502 SFO Rognan 579 759                640 979                61 220           

2503 Rognan svømmehall 1 251 643             1 404 298             152 655         

Sum Rognan barneskole 22 757 522           23 342 656           585 134         

-                 

2601 Rognan ungdomsskole 12 919 849           13 097 684           177 835         

Sum Rognan ungdomsskole 12 919 849           13 097 684           177 835         

-                 

2701 Røkland skole 14 750 711           13 970 339           -780 372       

2702 SFO Røkland 741 044                431 706                -309 338       

2703 Norskopplæring voksne 2 055 247             1 332 000             -723 247       

Sum Røkland skole 17 547 003           15 734 045           -1 812 958    

-                 

5000 Kulturadministrasjon 1 419 059             1 557 042             137 983         

5001 Idrett/friluft 252 819                185 000                -67 819         

5004 Kulturformidling 301 946                467 000                165 054         

5006 Allment kulturarbeid 46 442                  60 000                  13 558           

5010 Saltdalshallen 208 688                190 000                -18 688         

5011 Rognanbryggene 25 482                  31 000                  5 518             

5012 Aktivitetshuset 196 454                148 000                -48 454         

5100 Saltdal folkebibliotek 1 731 879             1 787 780             55 901           

5200 Rognan kino -                         15 000                  15 000           

5201 Bygdetunet 327 573                326 000                -1 573            

5202 Kinokiosk 3 710                     -4 000                   -7 710            

5203 Rognan samfunnshus 127 169                76 000                  -51 169         

5204 Kulturvern - museer -10 074                 -                         10 074           

5301 Fritidsleder 401 779                405 487                3 708             

5302 Ungdomsklubb Rognan 544 347                641 268                96 921           

5303 Ungdomsarrangement -                         -                         -                 

5304 Ungdomskubb Røkland -                         8 000                     8 000             

5305 Juniorklubb Rognan 1 542                     16 000                  14 458           

5308 Kulturmønstring 82 469                  32 884                  -49 585         

5310 Barn og ungdom 84 577                  215 000                130 423         

5500 Saltdal kulturskole 2 336 872             2 254 922             -81 950         

5501 Øvingslokale musikk (Smia) 8 494                     42 000                  33 506           

Sum Kultur 8 091 228             8 454 383             363 155         

-                 

2304 Knekthågen barnehage 5 497 246             6 005 700             508 454         

Sum Knekthågen barnehage 5 497 246             6 005 700             508 454         

-                 

2307 Høyjarfall barnehage 3 632 319             3 232 700             -399 619       

Sum Høyjarfall barnehage 3 632 319             3 232 700             -399 619       
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-                 

2306 Trollskogen barnehage 6 181 597             5 487 500             -694 097       

Sum Trollskogen barnehage 6 181 597             5 487 500             -694 097       

-                 

2303 Rognan barnehage 7 273 023             6 483 500             -789 523       

Sum Rognan barnehage 7 273 023             6 483 500             -789 523       

-                 

2305 Saltnes barnehage 3 397 983             3 541 700             143 717         

Sum Saltnes barnehage 3 397 983             3 541 700             143 717         

-                 

Sum Oppvekst og kultur 96 940 604           93 599 168           -3 341 436    

-                 

HELSE OG OMSORG -                 

3200 Administrasjon sosialenheten 667 383                370 687                -296 696       

4400 Administrasjon omsorg 4 790 139             -1 743 573            -6 533 712    

4402 Adm Røkland -                         -                         -                 

Sum Stab helse og omsorg 5 457 522             -1 372 886            -6 830 408    

-                 

4404 Forebyggende/aktivitet 9 923                     -347 556               -357 479       

4470 Knaggen 6 359 090             6 189 656             -169 434       

Sum Knaggen aktivitetssenter 6 369 013             5 842 100             -526 913       

-                 

3205 Boligkontor 657 015                656 819                -196               

3500 Nav felles 3 686 221             4 040 581             354 360         

3501 Økonomisk sosialhjelp 5 847 417             6 125 000             277 583         

Sum NAV 10 190 653           10 822 400           631 747         

-                 

3100 Helsesenteret 1 010 437             1 070 121             59 684           

3101 Miljørettet helsevern 251 220                207 000                -44 220         

3108 Legetjeneste 7 278 837             8 480 833             1 201 996     

3109 Legevaktsentral 5 015 430             2 270 000             -2 745 430    

Sum Lege 13 555 923           12 027 954           -1 527 969    

-                 

3102 Helsestasjon 2 817 790             2 979 788             161 998         

3106 Jordmor 702 110                745 704                43 594           

3112 Tjenester flyktningemottak 5 193                     -                         -5 193            

Sum Helsestasjon 3 525 093             3 725 492             200 399         

-                 

3107 Fysak 525 544                272 205                -253 339       

3110 Fysioterapi 2 222 754             2 605 271             382 517         

3111 Ergoterapi 771 232                807 296                36 064           

Sum Fysio og ergo 3 519 530             3 684 772             165 242         

-                 

4410 Saltdal sykehjem 34 250 898           32 715 589           -1 535 309    

4412 Kjøkken sykehjem 2 823 877             3 013 911             190 034         

Sum Sykehjem 37 074 775           35 729 500           -1 345 275    
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-                 

4420 Hjemmesykepleie 25 627 381           24 462 639           -1 164 742    

4422 Personlig assistent 1 223 255             1 895 273             672 018         

4423 Omsorgsboliger -851 374               -983 010               -131 636       

4424 Heimly 165 410                223 160                57 750           

4426 Hjemmeboende 2 257 952             2 576 138             318 186         

Sum Hjemmetjenesten 28 422 624           28 174 200           -248 424       

-                 

3203 Barnevern 6 945 048             10 216 556           3 271 508     

3204 Psykiatri 3 008 824             2 313 444             -695 380       

Sum Barnevern og innsatsstjenesten 9 953 872             12 530 000           2 576 128     

-                 

4430 Saltnes 10 812 573           9 030 860             -1 781 713    

4431 Hesteskoen 10 013 059           9 765 959             -247 100       

4432 Avlastning 2 872 785             2 759 729             -113 056       

4435 Barnebolig 4 873 337             4 557 952             -315 385       

Sum Bomiljø Rognan 28 571 754           26 114 500           -2 457 254    

-                 

4444 Fløyvegen 14 (endret) 11 820 623           13 101 085           1 280 462     

4445 Fløyvegen 51 133 422                -                         -133 422       

4462 Fløyveien 18 60 839                  -                         -60 839         

Sum Bomiljø 3 12 014 884           13 101 085           1 086 201     

-                 

4461 Fløyveien 20 11 084 169           10 476 226           -607 943       

4463 Fløyveien 16 6 906 164             7 495 688             589 524         

4464 Fløyvegen 26 endr 5 945 079             5 854 309             -90 770         

Sum Bomiljø 4 23 935 412           23 826 223           -109 189       

-                 

4405 Institusjon ROP (rus/psykiatri) 5 941 788             6 708 986             767 198         

4442 Fløyvegen 12 4 346 324             4 318 542             -27 782         

4446 Fløyvegen 24 (endr) 5 200 554             5 427 804             227 250         

Sum Bomiljø 5 15 488 666           16 455 332           966 666         

-                 

Sum Helse og omsorg 198 079 722         190 660 672         -7 419 050    

-                 

TEKNISK STAB -                 

-                 

6200 Administrasjon BYTE 1 749 897             2 796 819             1 046 922     

6210 Teknisk verksted Vensmoen 132 292                47 000                  -85 292         

6221 Brannstasjon/ambulansebygg 5 468                     -                         -5 468            

6252 Saltnes tomteområde 19 820                  -                         -19 820         

6260 Rengjøring 9 761 836             10 130 198           368 362         

6270 Vaktmestertjenester 6 368 994             5 615 040             -753 954       

6280 Snekkertjenester 134 412                676 939                542 527         

6290 Løpende driftskostnader 2 418 374             1 156 000             -1 262 374    

6291 Spesifisert vedlikehold/investering 1 994 787             3 373 435             1 378 648     

Sum Bygningsforvaltning 22 585 879           23 795 431           1 209 552     
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-                 

6000 Nyinvesteringer vann/avløp -                         -                         -                 

6500 Resultatenhetsledelse 882 362                1 092 968             210 606         

6501 Planstab 2 304 688             2 707 272             402 584         

6502 Leasingbil rådhuset 56 723                  -                         -56 723         

6510 Oppmåling 702 389                819 144                116 755         

6521 Generelt næringsarbeid 5 092                     75 000                  69 908           

6524 Slipen Scene 476 816                315 000                -161 816       

6525 Landbrukskontor 1 270 390             1 213 732             -56 658         

6529 Naturforvaltning og friluftsliv 253 245                437 466                184 221         

6530 Næringsprosjekt 129 980                130 000                20                   

6540 Viltfond 24 914                  13 060                  -11 854         

Sum Plan og utvikling 6 106 599             6 803 642             697 043         

-                 

6400 Driftsavdelingen 147 096                452 730                305 634         

6410 Drift og anlegg 43 436                  1 195 352             1 151 916     

6411 Biler og maskiner 11 717                  -285 590               -297 307       

6420 Idrettsanlegg Rognan 152 631                539 000                386 369         

6421 Idrettsanlegg Røkland 88 397                  169 000                80 603           

6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal 976 861                398 988                -577 873       

6423 Skansenøyra 586                        18 000                  17 414           

6470 Kaianlegg -2 563 257            -2 016 000            547 257         

6471 Sommervedlikehold veger 1 334 204             1 068 020             -266 184       

6472 Vintervedlikehold veger 6 080 985             4 749 200             -1 331 785    

6473 Parkering Stolpen 51 896                  -                         -51 896         

6474 Nerauran 294 726                109 000                -185 726       

6475 Gatelys 1 689 742             1 470 000             -219 742       

6477 Bru/veg Russånes -                         -                         -                 

6478 G/s-veger, trafikksikring 51 834                  -                         -51 834         

6480 Ras, flomsikring 1 410 496             -                         -1 410 496    

Sum Teknisk drift utenom selvkost 9 771 351             7 867 700             -1 903 651    

-                 

6430 Drift av vannverk -7 002 659            -7 664 256            -661 597       

6440 Drift av avløpsanlegg -6 989 774            -6 366 121            623 653         

6441 Slam-innsaml/behandling -26 877                 -99 378                 -72 501         

6450 Renovasjon -2 762                   -41 000                 -38 238         

6460 Brannvesen 4 935 513             4 708 000             -227 513       

6461 Feier -20 730                 17 641                  38 371           

Sum Teknisk drift selvkost -9 107 289            -9 445 114            -337 825       

-                 

Sum Teknisk stab 29 356 540           29 021 659           -334 881       

-                 
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FELLES FINANSIERING -                 

-                 

8000 Skatt formue og inntekt -111 367 783       -113 418 000       -2 050 217    

8001 Eiendomsskatt -11 460 834         -11 471 000         -10 166         

8002 Statlig rammeoverføring -197 190 019       -199 222 000       -2 031 981    

8003 Generelle statstilskudd -60 538 571         -56 805 000         3 733 571     

8005 Kalkulatoriske motposter -                         500 000                500 000         

8006 Konsesjonsinntekter/-avsetninger -4 096 813            -3 830 000            266 813         

8100 Renter og lånetransaksjoner 26 085 092           25 653 944           -431 148       

8103 Under-/overskudd tidligere år -                         4 848 000             4 848 000     

8107 Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. -                         2 770 000             2 770 000     

8110 Formidlingslån, nye lån -982 846               -884 000               98 846           

8120 Formidlingslån, renter/avdrag 1 128 905             810 000                -318 905       

8200 Pensjonsavvik 80 419                  259 000                178 581         

8300 Overskudd/underskudd -2 103 529            -                         2 103 529     

Sum Felles finansiering -360 445 979       -350 789 056       9 656 923     

-                 

Sum Felles finansiering -360 445 979       -350 789 056       9 656 923     
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Bevilgning drift, første ledd Regnskap Reg budsjett Budsjett 

2020 2020 2020

Bevilgning drift, første ledd

1 Rammetilskudd 199 199 000     199 222 000 187 051 000

2 Inntekts- og formueskatt 110 611 000     112 779 000 116 903 000

3 Eiendomsskatt 11 461 000        11 471 000 11 040 000

4 Andre generelle driftsinntekter 65 906 000        62 235 000 80 307 000

5 Sum generelle driftsinntekter 387 177 000     385 707 000 395 301 000

6 Sum bevilgninger drift, netto 359 238 000     350 284 000 358 777 000

7 Avskrivninger 20 664 000        18 847 000 18 847 000

8 Sum netto driftsutgifter 379 902 000     369 131 000 377 624 000

9 Brutto driftsresultat 7 275 000          16 576 000   17 677 000   

10 Renteinntekter 1 187 000          1 298 000 1 298 000

11 Utbytter 214 000             440 000 440 000

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

13 Renteutgifter 6 930 000          6 890 000 8 675 000

14 Avdrag på lån 21 531 000        21 270 000 21 305 000

15 Netto finansutgifter 27 060 000        29 898 000 31 718 000

16 Motpost avskrivninger 20 664 000        18 847 000 18 847 000

17 Netto driftsresultat 879 000             9 001 000     8 282 000     

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering 0 -2 770 000 -2 770 000

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 982 000        -1 383 000 137 000

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 -4 848 000 -5 649 000

21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -2 982 000        -9 001 000 -8 282 000

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 2 103 000          0 0
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Bevilgningsoversikt drift, andre ledd Regnskap Reg budsjett Budsjett 

2020 2020 2020

Politisk nivå 4 015 000          4 571 000     5 068 000     

Diverse tilskudd og tiltak 5 746 000          5 948 000     6 148 000     

Rådmannskontoret 18 299 000        18 621 000   18 379 000   

Økonomiavdedlingen 6 167 000          6 758 000     6 856 000     

HR-personal og servicetorg 1 671 000          1 609 000     1 730 000     

Stab oppvekst og kultur 11 793 000        10 009 000   10 154 000   

Rognan barneskole 22 757 000        23 353 000   24 317 000   

Rognan ungdomsskole 12 927 000        13 098 000   13 315 000   

Røkland skole 17 615 000        15 717 000   16 393 000   

Flyktningetjenesten -2 823 000        -1 790 000    -1 649 000    

Kultur 8 174 000          8 454 000     9 113 000     

Knekthågen barnehage 5 447 000          6 006 000     6 316 000     

Høyjarfall barnehage 3 632 000          3 233 000     3 380 000     

Trollskogen barnehage 6 182 000          5 488 000     5 760 000     

Rognan barnehage 7 223 000          6 484 000     6 869 000     

Saltnes barnehage 3 398 000          3 542 000     3 700 000     

Stab Helse og omsorg 5 645 000          -1 373 000    -7 992 000    

Sykehjemmet 36 648 000       35 730 000   38 051 000   

Hjemmetjenesten 28 421 000        28 174 000   31 211 000   

Knaggen 6 371 000          5 842 000     6 299 000     

Barnevern og innsatstjenesten 9 879 000          13 080 000   14 296 000   

NAV 10 093 000        11 126 000   11 447 000   

Bomiljø Rognan 28 572 000        26 115 000   24 383 000   

Bomiljø 3 12 015 000        13 101 000   13 960 000   

Bomiljø 4 23 920 000        23 826 000   25 204 000   

Bomiljø 5 15 706 000        16 455 000   18 440 000   

Legetjenesten 13 556 000        12 028 000   12 780 000   

Helsestasjon 3 637 000          3 725 000     3 998 000     

Fysio- og ergoterapi 3 520 000          3 685 000     3 803 000     

Bygningsforvaltning 22 586 000        23 795 000   21 789 000   

Plan og utvikling 6 396 000          6 132 000     8 063 000     

Teknisk drift - utenom selvkost 9 771 000          7 868 000     7 048 000     

Teknisk drift - selvkost -9 721 000        -10 126 000  -9 852 000    

Sum bevilgning drift 359 238 000 350 284 000 358 777 000 
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Regnskap Reg budsjett Budsjett 

2020 2020 2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 18 165 000 26 919 000 23 700 000

2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 928 000 2 270 000 2 270 000

4 Utlån av egne midler 0 0 0

5 Avdrag på lån 0 0 0

6 Sum investeringsutgifter 20 093 000 29 189 000 25 970 000

7 Kompensasjon for merverdiavgift 1 858 000 3 289 000 0

8 Tilskudd fra andre 7 333 000 1 650 000 150 000

9 Salg av varige driftsmidler 688 000 0 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0

13 Bruk av lån 8 974 000 21 980 000 23 550 000

14 Sum investeringsinntekter 18 853 000 26 919 000 23 700 000

15 Videreutlån 13 833 000 13 000 000 10 000 000

16 Bruk av lån til videreutlån 13 833 000 13 000 000 10 000 000

17 Avdrag på lån til videreutlån 3 057 000 0 0

18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 735 000 0 0

19 Netto utgifter videreutlån 2 678 000 0 0

20 Overføring fra drift 0 2 270 000 2 270 000

21 Netto avs. til eller bruk av bundne investeringsfond -2 734 000 0 0

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2 734 000 2 270 000 2 270 000

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 1 296 000 0 0

BEVILGNINGSREGNSKAP INVESTERING
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BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING Regnskap Reg budsjett Budsjett 

Investeringer i varige driftsmidler : 2020 2020 2020

Sum Investering i varige driftsmidler 18 165 000 26 919 000 23 700 000

Velferdsteknologi 525 000 1 375 000 0
Bårehus 910 000 1 250 000 0
Rehabilitering Vann/Avløp 2 095 000 2 600 000 2 700 000
Vann Røkland - Russånes 1 313 000 1 500 000 0
Avløp Røkland Russånes 561 000 500 000 0
Investeringsprosjekt Slipen Scene 0 100 000 1 000 000
Bygdetuner Sør - tomt 39 000 100 000
Nygård Sør - tomt 12 000 50 000
Forprosjekt helsehus og boliger 1 270 000 1 250 000 1 000 000
Digitalt kartverk 33 000 150 000 450 000
Sikring av bruer, veiskjæringer og kaier 238 000 1 250 000 1 000 000
Tak Knaggen og rådhuset 84 000 50 000
Rengjøringsmaskiner 205 000 250 000
Mølnvatn damm 37 000 100 000 3 400 000
Tak Rognan barneskole 153 000 0 0
Bredbånd 1 779 000 1 500 000 0
Enøk 0 3 750 000 3 000 000
Skolevegen 24 1 931 000 2 000 000 0
Nødvendig utskiftning av biler 2 604 000 3 300 000 2 800 000
Asfalt 2020 1 816 000 1 875 000 1 500 000
Junkerdal vannverk 63 000 100 000 900 000
Forskfit snøskuterløype 66 000 100 000 0
Oppmålingsutstyr 2020 328 000 375 000 0
Rognan svømmehall 27 000
Utbedring trådløsnett 496 000 563 000 0
Lekeapparater barnehager 289 000 313 000 250 000
Programvare NAV 2020 313 000 250 000
Tomt handelsbygg 25 000 30 000 0
Trafikksikkerhetstiltak/investering 525 000 500 000 500 000
Spillemiddelanlegg 0 300 000 300 000
Ventilasjon og varmepumpe Rognan Svømmehall 741 000 1 375 000 1 800 000
Vensmoen friidrettsbane 0 0 2 850 000

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler - Egenkapitalinskudd KLP 1 928 000 2 270 000 2 270 000

Utlån av egne midler 0 0 0

77



 

  

   

Saltdal kommune  Regnskap 2020 og Konsolidert regnskap 2020    7 

 
 

 

 

 

 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Reg budsjett Budsjett 

Noter 2020 2020 2020

DRIFTSINNTEKTER
1 Rammetilskudd 199 199 108 199 222 000 187 051 000

2 Inntekts- og formuesskatt 110 610 766 113 418 000 117 542 000

3 Eiendomsskatt 11 460 834 11 471 000 11 040 000

4 Andre skatteinntekter 1 751 468 879 000 879 000

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 69 795 364 66 126 500 65 670 500

6 Overføringer og tilskudd fra andre 81 987 805 58 527 128 63 064 128

7 Brukerbetalinger 18 800 735 20 417 258 20 745 258

8 Salgs- og leieinntekter 42 118 915 52 944 300 51 978 300

9 Sum driftsinntekter 535 724 995 523 005 186 517 970 186

DRIFTSUTGIFTER
10 Lønnsutgifter 13 313 244 963 295 535 684 296 302 684

11 Sosiale utgifter 53 972 634 57 695 835 60 006 835

12 Kjøp av varer og tjenester 111 023 966 117 490 771 110 102 771

13 Overføringer og tilskudd til andre 29 536 284 16 927 443 15 102 443

14 Avskrivninger 4 20 664 421 18 847 000 18 847 000
15 Sum driftsutgifter 528 442 269 506 496 733 500 361 733

16 Brutto driftsresultat 7 282 726 16 508 453 17 608 453

Finansinntekter
17 Renteinntekter 1 186 844 1 368 000 1 368 000

18 Utbytter 214 053 440 000 440 000

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

20 Renteutgifter 6 937 884 6 891 750 8 711 750

21 Avdrag på lån 8 21 531 333 21 270 194 21 270 194

22 Netto finansutgifter 27 068 320 26 353 944 28 173 944

23 Motpost avskrivninger 4 20 664 421 18 847 000 18 847 000
24 Netto driftsresultat 878 828 9 001 509 8 281 509

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 0 -2 770 000 -2 770 000

26 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -2 982 357 -1 383 509 137 491

27 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 -5 649 000

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 -4 848 000 0

29 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -2 982 357 -9 001 509 -8 281 509

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -2 103 529 0 0
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Regnskap Regnskap

Noter 2020 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 1 511 341 625 1 448 207 738

I. Varige driftsmidler 511 429 017 514 627 494

1. Faste eiendommer og anlegg 4,8 492 137 455 497 509 893

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4,8 19 291 562 17 117 601

II. Finansielle anleggsmidler 86 681 063 76 494 458

1. Aksjer og andeler 5 30 731 110 28 803 511

2. Obligasjoner 0 0

3. Utlån 6 55 949 953 47 690 947

III. Immaterielle eiendeler 0 0

IV. Pensjonsmidler 9 913 231 545 857 085 786

B. Omløpsmidler 108 846 272 132 895 420

I. Bankinnskudd og kontanter 1 20 453 895 24 846 526

II. Finansielle omløpsmidler 0 0

1. Aksjer og andeler 0 0

2. Obligasjoner 0 0

3. Sertifikater 0 0

4. Derivater 0 0

III. Kortsiktige fordringer 1 88 392 377 108 048 894

1. Kundefordringer 8 464 486 10 649 401

2. Andre kortsiktige fordringer 26 677 585 29 322 184

3. Premieavvik 9 53 250 306 68 077 309

Sum eiendeler 1 620 187 898 1 581 103 158

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 201 345 460 121 739 457

I. Egenkapital drift 7 809 081 6 930 253

1. Disposisjonsfond 0 0

2. Bundne driftsfond 14 760 152 11 777 795

3. Merforbruk i driftsregnskapet -6 951 071 -4 847 542

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0

II. Egenkapital investering 10 666 831 9 228 674

1. Ubundet investeringsfond 0 0

2. Bundne investeringsfond 11 18 173 102 15 438 542

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -7 506 272 -6 209 868

III. Annen egenkapital 182 869 547 105 580 530

1. Kapitalkonto 2 190 237 486 112 948 469

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -7 367 939 -7 367 939

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0

D. Langsiktig gjeld 1 346 118 698 1 359 131 283

I. Lån 393 154 152 393 792 319

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 7,8 393 154 152 393 792 319

2. Obligasjonslån 0 0

3. Sertifikatlån 0 0

II. Pensjonsforpliktelse 9 952 964 545 965 338 964

BALANSEREGNSKAP
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E. Kortsiktig gjeld 72 723 740 100 232 418

I. Kortsiktig gjeld 1 72 723 740 100 232 418

1. Leverandørgjeld 8 282 029 11 366 815

2. Likviditetslån 8 449 319 28 770 607

3. Derivater 0 0

4. Annen kortsiktig gjeld 55 992 392 50 054 072

5. Premieavvik 9 0 10 040 924

Sum egenkapital og gjeld 1 620 187 898 1 581 103 158

F. Memoriakonti 0 0

I. Ubrukte lånemidler 1 25 015 236 24 144 216

II. Andre memoriakonti 1 3 409 595 7 511 862

III. Motkonto for memoriakontiene -28 424 831 -31 656 078

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

1. Netto driftsresultat 878 828

2. Budsjettdisposisjoner se § 4-1 -10 600 357

3. Årets budsjettavvik -9 721 529

4. Strykning av overføring til investering 2 770 000

6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 4 848 000

8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -2 103 529

13. Fremført til inndekning i senere år 2 103 529

1. Nettosum Investering 13 611 000

2. Budsjettdisposisjoner se § 4-1 -464 000

3. Årets budsjettavvik 13 147 000

5. Strykninger av overføring fra drift -2 270 000

6. Strykning av bruk av lån -12 173 000

8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -1 296 000

10. Fremført til inndekning senere år 1 296 000
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Konsolidert

regnskap

1 Investeringer i varige driftsmidler 18 165 000

2 Tilskudd til andres investeringer 0

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 928 000

4 Utlån av egne midler 0

5 Avdrag på lån 0

6 Sum investeringsutgifter 20 093 000

7 Kompensasjon for merverdiavgift 1 858 000

8 Tilskudd fra andre 7 333 000

9 Salg av varige driftsmidler 688 000

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0

11 Utdeling fra selskaper 0

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0

13 Bruk av lån 8 974 000

14 Sum investeringsinntekter 18 853 000

15 Videreutlån 13 833 000

16 Bruk av lån til videreutlån 13 833 000

17 Avdrag på lån til videreutlån 3 057 000

18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 735 000

19 Netto utgifter videreutlån 2 678 000

20 Overføring fra drift 0

21 Netto avs. til eller bruk av bundne investeringsfond -2 734 000

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet investeringsfond 0

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2 734 000

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 1 296 000

BEVILGNINGSREGNSKAP INVESTERING
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Konsolidert

regnskap

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 199 199 108          

2 Inntekts- og formuesskatt 110 610 767          

3 Eiendomsskatt 11 460 834            

4 Andre skatteinntekter 1 751 468               

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 69 795 364            

6 Overføringer og tilskudd fra andre 82 164 775            

7 Brukerbetalinger 18 800 735            

8 Salgs- og leieinntekter 42 832 137            

9 Sum driftsinntekter 536 615 187          

Driftsutgifter -                          

10 Lønnsutgifter 314 570 754          

11 Sosiale utgifter 54 123 542            

12 Kjøp av varer og tjenester 111 911 590          

13 Overføringer og tilskudd til andre 28 003 254            

14 Avskrivninger 20 664 421            

15 Sum driftsutgifter 529 273 561          

16 Brutto driftsresultat 7 341 626               

Finansinntekter -                          

17 Renteinntekter 1 190 624               

18 Utbytter 214 053                  

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                          

20 Renteutgifter 6 937 884               

21 Avdrag på lån 21 531 333            

22 Netto finansutgifter -27 064 540           

23 Motpost avskrivninger 20 664 421            

24 Netto driftsresultat 941 507                  

Disp. eller dekning av netto driftsresultat: -                          

25 Overføring til investering -                          

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 982 357             

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -122 041                 

28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 59 363                    

28 Dekning av tidligere års merforbruk -                          

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -2 919 678             

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -2 103 529             

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
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Konsolidert

Note regnskap

EIENDELER

A. Anleggsmidler 1 511 341 625 

I. Varige driftsmidler 511 429 017    

1. Faste eiendommer og anlegg 4,8 492 137 455    

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4,8 19 291 562       

II. Finansielle anleggsmidler 86 681 063       

1. Aksjer og andeler 5 30 731 110       

2. Obligasjoner -                     

3. Utlån 6 55 949 953       

III. Immaterielle eiendeler -                     

IV. Pensjonsmidler 9 913 231 545    

B. Omløpsmidler 109 336 443    

I. Bankinnskudd og kontanter 15 20 540 161       

II. Finansielle omløpsmidler -                     

1. Aksjer og andeler -                     

2. Obligasjoner -                     

3. Sertifikater -                     

4. Derivater -                     

III. Kortsiktige fordringer 15 88 796 282       

1. Kundefordringer 8 610 986         

2. Andre kortsiktige fordringer 26 934 990       

3. Premieavvik 9 53 250 306       

Sum eiendeler 1 620 678 068 

EGENKAPITAL OG GJELD -                     

C. Egenkapital 201 467 501    

I. Egenkapital drift 7 931 123         

1. Disposisjonsfond 122 041            

2. Bundne driftsfond 14 760 152       

3. Merforbruk i driftsregnskapet -6 951 071        

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet -                     

II. Egenkapital investering 10 666 831       

1. Ubundet investeringsfond -                     

2. Bundne investeringsfond 11 18 173 102       

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -7 506 272        

III. Annen egenkapital 182 869 547    

1. Kapitalkonto 2 190 237 486    

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -7 367 939        

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -                     

BALANSEREGNSKAP
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D. Langsiktig gjeld 1 346 118 698 

I. Lån 393 154 152    

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 7,8 393 154 152    

2. Obligasjonslån -                     

3. Sertifikatlån -                     

II. Pensjonsforpliktelse 9 952 964 545    

E. Kortsiktig gjeld 73 091 869       

I. Kortsiktig gjeld 15 73 091 869       

1. Leverandørgjeld 8 360 053         

2. Likviditetslån 8 449 319         

3. Derivater -                     

4. Annen kortsiktig gjeld 56 282 497       

5. Premieavvik 9 -                     

Sum egenkapital og gjeld 1 620 678 068 

F. Memoriakonti -                     

I. Ubrukte lånemidler 15 25 015 236       

II. Andre memoriakonti 15 3 409 595         

III. Motkonto for memoriakontiene -28 424 831     
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NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Gjelder Saltdal kommune

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 535 613 358 522 855 186 517 820 186 529 066 644

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 9 878 954 4 939 000 150 000 4 078 108

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 30 054 450 34 938 000 35 508 000 32 763 811

Sum anskaffelse av midler 575 546 762 562 732 186 553 478 186 565 908 563

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 507 505 743 487 279 733 481 144 733 505 568 572

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 18 165 279 24 919 000 23 700 000 17 392 082

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 47 558 754 43 801 944 42 621 944 43 088 187

Sum anvendelse av midler 573 229 777 556 000 677 547 466 677 566 048 842

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 316 985 6 731 509 6 011 509 -140 278
Endring i ubrukte lånemidler 871 020 0 0 -11 862 014

Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift 0 0 0 0

Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv. 0 0 0 0

Endring i arbeidskapital 3 188 005 6 731 509 6 011 509 -12 002 293

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 8 856 062 10 795 000 10 075 000 9 058 735
Bruk av avsetninger 3 139 144 1 793 491 1 793 491 2 476 803

Til avsetning senere år 3 399 932 0 0 6 722 209

Netto avsetninger 2 316 985 9 001 509 8 281 509 -140 278

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 20 664 421 21 117 000 21 117 000 34 578 175

Interne utgifter mv 20 664 421 18 847 000 18 847 000 34 578 175

Netto interne overføringer 0 2 270 000 2 270 000 0

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2020 Regnskap 2019

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler -4 392 630 -8 248 837

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0

Endring kortsiktige fordringer -5 054 606 -9 398 997

Endring premieavvik -14 827 003 18 469 319

Endring aksjer og andeler 0 0

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -24 274 239 821 485

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) 27 733 769 -12 823 776

Korrigering av memoriakont 2018 -271 525

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 3 188 005 -12 002 291
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NOTE nr. 3: 

 
Note regnskapsprinsipper 
Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap 
 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk. 
 
Regnskapsprinsipper 
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres ikke.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun 
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den 
delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.  
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 
eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 
tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er 
omløpsmidler.  

31.12.2020 01.01.2020 Endring

Omløpsmidler 108 846 272 132 895 420 -24 049 148

Kortsiktig gjeld 72 723 740 100 232 418 -27 508 677

Arbeidskapital 36 122 532 32 663 003 3 459 530

NOTE nr. 2: Kapitalkonto

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Anleggsmidler 1 511 341 625 1 448 207 738 63 133 888

Langsiktig gjeld 1 346 118 698 1 359 131 283 -13 012 585

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 25 015 236 24 144 216 871 020

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld

Netto endring 190 238 164 113 220 671 77 017 493
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Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre 
kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. 
I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 
 
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.  
 
Kommunen følger KRS (kommunal regnskapsstandard) nr. 4 Avgrensningen mellom 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for å skille 
mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å 
opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som 
representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen 
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 14-15. All annen gjeld er 
kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån 
inngår i langsiktig gjeld.  
 
Vurderingsregler 
 
Omløpsmidler er vurdert til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.  
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3-4 i forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.  
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen. 
 
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og 
inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld 
etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.  
 
Selvkostberegninger 
 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av 
samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) 
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For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter 
selvkostprinsippet, følges samme retningslinjer.  
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. 
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt 
kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i 
inntektssystemet.  
 

 

 

NOTE nr. 4: Varige driftsmidler
Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

1. Bokført verdi pr. 31.12.2020

      05ÅR       10ÅR       20ÅR       40ÅR       50ÅR

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.20 9 071 691 21 433 647 62 909 586 490 502 237 123 719 378

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.20 -4 893 571 -10 335 868 -27 302 097 -129 777 981 -47 095 497

Bokført verdi 01.01.20 4 178 119 11 097 779 35 607 489 360 724 256 76 623 881

Tilgang i året 1 553 285 3 964 286 2 472 839 8 463 761 910 166

Avgang i året 0 0 0 0 0

Delsalg i året 0 0 0 0 0

Årets ordinære avskrivinger -1 123 960 -2 143 366 -2 935 227 -12 161 373 -2 300 496

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0

Bokført verdi 31.12.20 4 607 444 12 918 699 35 145 101 357 026 644 75 233 551

05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.

20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.

40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett

50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.

 Noter - Anleggsregister

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2020

      05ÅR       10ÅR       20ÅR       40ÅR       50ÅR

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.20 9 071 691 21 433 647 62 909 586 490 502 237 123 719 378

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0

Tilgang i året 1 553 285 3 964 286 2 472 839 8 463 761 910 166

Avgang i året 0 0 0 0 0

Delsalg i året 0 0 0 0 0

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.20 10 624 975 25 397 933 65 382 425 498 965 998 124 629 544

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.20 -6 017 531 -12 479 234 -30 237 324 -141 939 354 -49 395 992

Bokført verdi 31.12.20 4 607 444 12 918 699 35 145 101 357 026 644 75 233 551

05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.

20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.

40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett

50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.
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Fortsettelse Noter - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2020

      05ÅR       10ÅR       20ÅR       40ÅR       50ÅR

Kostpris v/tilgang i året 1 553 285 3 964 286 33 461 8 463 761 910 166

Salgssum v/avgang i året 0 0 0 0 0

Delsalg i året 0 0 0 0 0

Årets ordinære avskrivninger -1 123 960 -2 143 366 -109 745 -12 161 373 -2 300 496

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0

Sum endring kapitalkonto 429 325 1 820 920 -76 284 -3 697 612 -1 390 329

Avgang i året (bokført verdi) 0 0 0 0 0

Salgssum v/salg 0 0 0 0 0

Negativt verdiavvik v/salg 0 0 0 0 0

Positivt verdiavvik v/salg 0 0 0 0 0

05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar, utstyr, vertøy o.l.

20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.(VAR) o.l.

40ÅR = Boliger, skoler, barneh., idr.haller, veier og ledn.nett

50ÅR = Forr.bygg, lager, adm.bygg, sykehjem, kulturbygg, brannst.

 Noter - Anleggsregister

1. Bokført verdi pr. 31.12.2020 TOMTER OG

IKKE AVSK. AN. Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.20 26 395 967 734 032 505

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.20 0 -219 405 014

Bokført verdi 01.01.20 26 395 967 514 627 491

Tilgang i året 101 608 17 465 944

Avgang i året 0 0

Delsalg i året 0 0

Årets ordinære avskrivinger 0 -20 664 421

Årets nedskrivinger 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0

Bokført verdi 31.12.20 26 497 574 511 429 014

TOMTER = Tomter og kunst

 Noter - Anleggsregister

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2020

    TOMTER Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.20 26 395 967 734 032 505

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0

Tilgang i året 101 608 17 465 944

Avgang i året 0 0

Delsalg i året 0 0

Årets nedskrivinger 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.20 26 497 574 751 498 449

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.20 0 -240 069 435

Bokført verdi 31.12.20 26 497 574 511 429 014

TOMTER = Tomter og kunst
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 Fortsettelse Noter - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2020

    TOMTER Sum

Kostpris v/tilgang i året 101 608 17 465 944

Salgssum v/avgang i året 0 0

Delsalg i året 0 0

Årets ordinære avskrivninger 0 -20 664 421

Årets nedskrivinger 0 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0

Sum endring kapitalkonto 101 608 -3 198 477

Avgang i året (bokført verdi) 0 0

Salgssum v/salg 0 0

Negativt verdiavvik v/salg 0 0

Positivt verdiavvik v/salg 0 0

TOMTER = Tomter og kunst
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NOTE nr. 5: Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b), § 5-13, c)

Selskap

Antall aksjer 

31.12.2020

Bokført verdi 

31.12.2020

Eierandel 

31.12.2020

KLP Egenkapitalinnskudd 27 883 460

Salten kommunerevisjon IKS 50 000,00

Vensmoen eiendom AS 100 000,00 100,00 %

Saltens Bilruter AS 630 000,00 5,70 %

Galvano a/s 1 000,00

A/S Dragefossen 5 000,00

A/L Røkland vannverk 37 500,00

A/L Sundby grendehus 10 000,00

IBM Norge AS 1 950,00

Rognan utleiebygg a/s 52 000,00 52,00 %

Røklandsmoen borettslag a/l 400,00

Vev-al-plast 1 001 000,00 51,00 %

Kommunekraft a/s 1 000,00

Indre Salten vekst 70 000,00

Indre Salten Opplæringskontor 13 000,00 12,50 %

Heimly Borettslag Rognan 871 300,00

Radio Salten BA 3 500,00

Sum aksjer og andeler  30 731 110

Følgende aksjer er kjøpt i 2020

KLP - Egenkapitalinnskudd 1 927 599

Sum kjøp 1 927 599

Følgende aksjer er solgt i 2020

Ingen salg av aksjer i 2020 0

Sum salg 0

Følgende aksjer er nedskrevet i 2020

Ingen nedskrivning av aksjer i 2020 0

Sum nedskrevne aksjer 0

91



 

  

   

Saltdal kommune  Regnskap 2020 og Konsolidert regnskap 2020    21 

 
 

 

 
 

 

NOTE nr. 6: Utlån (finansielle anleggsmidler)

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker Utlån (beløp)
Finansiert med 

egne midler
Finansiert med lån Vesentlig tap

Startlån 54 334 896 54 334 896 0

Sosiale utlån 1 615 057 1 615 057 0 0

Næringsfondslån 0 0 0 0

Vensmoen Eiendom AS 1 600 000                1 600 000                

NOTE nr. 7: Lån

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Eksterne lån
Bokført verdi 

31.12

Gjennomsnittlig

Løpetid
Rentefot Refinansering*

Lån til egne investeringer 315 936 629 11 år 1,71 % 0

Lån til andres investeringer 0 IA IA 0

Lån til innfrielse av kausjoner 0 IA IA IA

Lån til videre utlån 77 217 523 15 år 1,58 % 0

Finansielle leieavtaler 0 IA IA IA

NOTE nr. 8: Avdrag på lån

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Minimumsavdrag Beløp

Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd 13 819 887

Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån

Betalte avdrag 21 531 333

Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag 7 711 446

Avskrivninger

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01 488 231 524

Bokført verdi lånegjeld 01.01 326 517 960

Avskrivninger 20 664 421

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 14-18, ved å beregne minste 

tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Minimumsavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld 

dividert på sum anleggsmidler mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede 

formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte 

anleggsmidler. 

92



 

  

   

Saltdal kommune  Regnskap 2020 og Konsolidert regnskap 2020    22 

 
 

 

 

 

 

 

NOTE nr. 9: Pensjon

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med Budsjett og 

Kommunens pensjonsforpliktelse ved regnskapets slutt føres opp under passiva i balanseregnskapet. 

Pensjonsmidler føres under aktiva. Pensjonspremie i løpet av året føres til utgift.

SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2020  - KLP                                          

PENSJONSKOSTNADER                                                                                   2019 2020

Årets opptjening                                                                                    29 318 285 28 984 606

Rentekostnad                                                                                        35 140 359 30 884 412

Brutto pensjonskostnad                                                                              64 458 644 59 869 018

Forventet avkastning                                                                                -34 395 359 -33 311 320

Netto pensjonskostnad                                                                               30 063 285 26 557 698

Sum amortisert premieavvik                                                                          10 040 924 12 434 243

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 2 012 533 1 970 943

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               42 116 742 40 962 884

PREMIEAVVIK                                                                                         2019 2020

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              49 897 501 36 230 563

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -2 012 533 -1 970 943

Netto pensjonskostnad                                                                               -30 063 285 -26 557 698

Premieavvik                                                                                         17 821 683 7 701 922

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2019 31.12.2020

  ESTIMAT                                                                                             ESTIMAT                                                                                           

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          895 451 925 894 395 952

Pensjonsmidler                                                                                      804 481 746 864 323 913

Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                   90 970 179 30 072 039

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2020

Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                        0

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        895 451 925

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    -23 124 551

Overførte/mottatte avvik                                                                            0

Faktisk forpliktelse                                                                                872 327 374

Årets opptjening                                                                                    28 984 606

Rentekostnad                                                                                        30 884 412

Utbetalinger                                                                                        -37 800 440

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                894 395 952

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2020

Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                               0

Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        804 481 746

Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          30 071 667

Overførte/mottatte avvik                                                                            0

Faktiske pensjonsmidler                                                                             834 553 413

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              36 230 563

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -1 970 943

Utbetalinger                                                                                        -37 800 440

Forventet avkastning                                                                                33 311 320

Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      864 323 913
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AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2020

Sum amortisert premieavvik til føring                                                               12 434 243

Akkumulert premieavvik                                                                              50 253 652

AVSTEMMING                                                                                          2020

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               90 970 179

Netto pensjonskostnad                                                                               26 557 698

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 1 970 943

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -36 230 563

Brutto estimatavvik                                                                                 -53 196 218

Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                        0

Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             30 072 039

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                         2020

Endret forpliktelse - Planendring                                                                   -37 838 254

Endret forpliktelse - Ny beregningstariff                                                           0

Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              14 713 703

Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     -23 124 551

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2019 01.01.2020

Antall aktive                                                                                       646 644

Antall oppsatte                                                                                     741 777

Antall pensjoner                                                                                    532 554

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                354 561 373 382

Gj.snittlig alder, aktive                                                                           44,53 44,48

Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     12,40 12,74

FORUTSETNINGER                                                                                      2019 2020

Diskonteringsrente                                                                                  4,00 % 3,50 %

Lønnsvekst                                                                                          2,97 % 2,48 %

G-regulering                                                                                        2,97 % 2,48 %

Pensjonsregulering                                                                                  2,20 % 1,71 %

Forventet avkastning                                                                                4,50 % 4,00 %

Amortiseringstid                                                                                    7 7

SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2020  - SPK                                         

Budsjett

PENSJONSKOSTNAD 2019 2020 2021

Årets opptjening, service cost  3 620 943  3 348 914  3 398 730

Rentekostnad  2 346 657  1 802 132  1 575 273

Brutto pensjonskostnad  5 967 600  5 151 046  4 974 003

Forventet avkastning -1 921 562     -1 594 392     -1 412 631     

Netto pensjonskostnad 4 046 038      3 556 654      3 561 372      

Sum amortisert premieavvik -369 266        -216 756        -237 307        

Administrasjonskostnad 136 737         117 247         115 690         

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 3 813 509      3 457 145      3 439 755      
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Budsjett

PREMIEAVVIK 2019 2020 2021

Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning) 5 423 596      3 635 635      4 073 688      

(Herav oppgjør for desember 2019) -507 395          

Administrasjonskostnad -136 737        -117 247        -115 690        

Netto pensjonskostnad -4 046 038     -3 556 654     -3 561 372     

Premieavvik 1 240 821      -38 266          396 626         

Budsjett

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK 2019 2020 2021

Beregnet premieavvik året før -101 141        1 240 821      -38 266          

Amortisering av fjorårets premieavvik -14 449          177 260         -5 467           

Amortisering av premieavvik fra tidligere år -354 817        -394 016        -231 840        

Sum amortisert premieavvik til føring -369 266        -216 756        -237 307        

Rest til amortisering inkl premeiavvik 31.12 234 184         412 673         

PENSJONSFORPLIKTELSE 2019 2020

Brutto påløpt forpliktelse 31.12 64 634 031    56 640 542    

Pensjonsmidler 31.12 -52 604 040   -48 907 632   

Netto forpliktelse før arb.avgift 31.12 12 029 992    7 732 910      

Spesifikasjon pensjonsforpliktelser gjeld 2020

Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor 64 634 031    

Årets opptjening 3 348 914      

Rentekostnad 1 802 132      

Estimatavvik – forpliktelse -13 144 535   

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. – estimat 56 640 542    

ESTIMATAVVIK PENSJONSFORPLIKTELSER 2020

Faktisk forpliktelse IB 1.1 51 489 497    

Estimert forpliktelse IB 1.1 -64 634 031   

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1. -13 144 535   

BRUTTO PENSJONSMIDLER UB – ESTIMAT 2020

Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - estimat i fjor 52 604 040    

Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning) 3 635 635      

Administrasjon -117 247        

Forventet avkastning 1 594 392      

Estimatavvik - midler -8 809 187     

Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat 48 907 632    

ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER 2020

Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 -43 794 852   

Estimerte pensjonsmidler IB 1.1 52 604 040    

Estimatavvik pensjonsmidler IB 1.1. 8 809 187      

FØRING AV ESTIMATAVVIK OG PREMIEAVVIK 2020

Brutto estimatavvik -4 335 347     

Amortisert premieavvik i år 216 756         

Netto balanseført estimatavvik -4 118 591     

AVSTEMMING 2020

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1. 12 029 992    

Netto pensjonskostnad 3 556 654      

Administrasjonskostnad 117 247         

Amortisert premieavvik i år -216 756        

Forfalt premie (inkl. administrasjon) -3 635 635     

Netto balanseført estimatavvik i år -4 118 591     

Balanseført netto forpliktelse UB 31.12. 7 732 910      
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NOTE nr. 10: Garantier gitt av kommunen

Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

Garanti gitt til

Garantibeløp pr. 

31.12.2020 Utløp

Saltdal Boligstiftelse 3 533 537 2027

Salten Brann IKS 1 235 721 2030

Vensmoen Eiendom AS 6 280 016 2036

FKSK Arena AS 15 600 000 2038

Iris Salten IKS) 5 711 288 2045

Sum 31 124 841

Beløp

Garantier som er innfridd per type 0

Garantier som sannsynligvis må innfris 0

Garantiansvaret innbefatter garantier som kommunen har ansvaret for. Eventuelle tap på 

garantier eller innfrielse av garantier, samt eventuelle virkninger på senere års 

budsjett/regnskap, redegjøres for under. 

NOTE nr. 11: Vesentlige bundne fond
Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Bunde fond - formål Bokført verdi Avsetning Bruk Bokført verdi 

01.01. 31.12.

Bundne driftsfond 11 777 795 6 121 501 3 136 543 14 762 753

0

Sum 11 777 795 6 121 501 3 136 543 14 762 753

Bundne investeringsfond 15 438 542 2 734 560 0 18 173 102

0

Sum 15 438 542 2 734 560 0 18 173 102

Oversikt over de vesentlige fond pr 31.12.2020

Slam                                             kr.  1 387 642,00 Årets økning er kr. 163 868,  det er ikke bruk av fondet i 2020.

Næringsfond                               kr. 2 910 142,69 Avsetning konsesjonsavgift 2020 kr 994 452 utbetaling fra næringsford

er tilskudd med kr. 488 210. Økning fondsavsetning 2020: kr 506 242.

Renovasjon                                 kr. 1 627 926,00 Årets økning er kr. 161 026,70 det er ikke bruk av fond i 2020.

Avdragsfond, infridde lån        kr. 16 926 788,21 Årets økning er kr. 2 734 560,34. Økningen skyldes differanse mellom

mottatte avdrag videreutlån og betalte avdrag videreutlån.

I tråd med Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a) framgår det nedenfor en oversikt over samlede avsetninger og bruk av 

avsetninger i regnskapsåret. Vi skiller her mellom avsetninger og bruk av avsetninger i kommunen i året, inngående og 

utgående balanse samt samlede avsetninger og bruk av avsetninger per fondstype.
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NOTE nr. 12: Gebyrfinansierte selvkosttjenester 
Gjelder Saltdal kommune 
 

  

 

 

2020

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 11 456 790 10 291 766 21 748 556

Øvrige driftsinntekter 307 159 441 304 748 463

Driftsinntekter 11 763 949 10 733 070 22 497 019

Direkte driftsutgifter 4 581 128 3 723 301 8 304 429

Avskrivningskostnad 3 848 524 3 152 092 7 000 616

Kalkulatorisk rente (1,39 %) 1 280 915 1 099 876 2 380 791

Indirekte netto driftsutgifter 219 570 201 221 420 792

Driftskostnader 9 930 137 8 176 490 18 106 627

Resultat 1 833 812 2 556 580 4 390 392

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Fremførbart underskudd 01.01 -1 829 213 -1 543 649 -3 372 862

+ Inndekning av fremførbart underskudd 1 829 213 1 543 649 3 372 862

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,39 %) -12 681 0 -12 681

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -8 083 0 -8 083

1833811,682 2556580,3 4 390 392            

Gebyrinntekter 11 456 790 10 291 766 21 748 556

Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering 9 622 978 7 735 186 17 358 164

Finansiell dekningsgrad (%) 119,1 % 133,1 % 125,3 %

Regnskapsføringsforslag balanse Vann Avløp Totalt

+/- 2.51xxxx Selvkostfond 4 599 1 009 243 1 013 842

+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond -1 816 532 -1 543 649 -3 360 181

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Vann Avløp Totalt

1550 Avsetninger til bundne fond 4 599 1 009 243 1 013 842

1950 Bruk av bundne fond 0 0 0

Normalgebyr Vann Avløp Totalt

Normalgebyr eksklusiv mva. 5 698 5 787 11 485

Normalgebyr inklusiv mva. 7 123 7 234 14 357
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2020

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 11 456 790 10 291 766 21 748 556

Øvrige driftsinntekter 307 159 441 304 748 463

Driftsinntekter 11 763 949 10 733 070 22 497 019

Direkte driftsutgifter 4 581 128 3 723 301 8 304 429

Avskrivningskostnad 3 848 524 3 152 092 7 000 616

Kalkulatorisk rente (1,39 %) 1 280 915 1 099 876 2 380 791

Indirekte netto driftsutgifter 219 570 201 221 420 792

Driftskostnader 9 930 137 8 176 490 18 106 627

Resultat 1 833 812 2 556 580 4 390 392

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Fremførbart underskudd 01.01 -1 829 213 -1 543 649 -3 372 862

+ Inndekning av fremførbart underskudd 1 829 213 1 543 649 3 372 862

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,39 %) -12 681 0 -12 681

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -8 083 0 -8 083

1833811,682 2556580,3 4 390 392            

Gebyrinntekter 11 456 790 10 291 766 21 748 556

Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering 9 622 978 7 735 186 17 358 164

Finansiell dekningsgrad (%) 119,1 % 133,1 % 125,3 %

Regnskapsføringsforslag balanse Vann Avløp Totalt

+/- 2.51xxxx Selvkostfond 4 599 1 009 243 1 013 842

+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond -1 816 532 -1 543 649 -3 360 181

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Vann Avløp Totalt

1550 Avsetninger til bundne fond 4 599 1 009 243 1 013 842

1950 Bruk av bundne fond 0 0 0

Normalgebyr Vann Avløp Totalt

Normalgebyr eksklusiv mva. 5 698 5 787 11 485

Normalgebyr inklusiv mva. 7 123 7 234 14 357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Etterkalkyle selvkost

Slamtømming

Gebyrinntekter 1 395 158

Øvrige driftsinntekter 3 033

Driftsinntekter 1 398 191

Direkte driftsutgifter 1 207 447

Indirekte netto driftsutgifter 44 900

Driftskostnader 1 252 347

Resultat 145 844

Selvkostgrad (%) 100,0 %

"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering 44 900

Selvkostfond 01.01 1 223 772

+ Avsetning til selvkostfond 145 844

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,39 %) 18 024

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 1 387 641

145843,6442

Gebyrinntekter 1 395 158

Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering 1 249 314

Finansiell dekningsgrad (%) 111,7 %

Regnskapsføringsforslag balanse Slamtømming

+/- 2.51xxxx Selvkostfond 163 868

+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 0

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Slamtømming

1550 Avsetninger til bundne fond 163 868

1950 Bruk av bundne fond 0

Normalgebyr Slamtømming

Normalgebyr eksklusiv mva. 2 640

Normalgebyr inklusiv mva. 3 300
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Gjelder Saltdal kommune og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Rådmann 995 400 0 0 0

Ordfører 839 800 0 0 0

Varaordfører 0 0 0 0

Eventuelt andre IA IA 0 IA

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Revisjonshonorar er utgiftsført med kr 1 120 130,00. Revisjon omfatter, regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgivning. 

Revisjonshonorar for konsolidert regnskap er samlet utgiftsført med kr 1 144 730,00 og omfatter regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgivning. 

NOTE nr. 13: Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer menes rådmann og ordfører. Videre 

fremkommer honorar for revisjonstjenester fordelt på revisjon og rådgivning der dette er aktuelt. Med revisjon 

forstås alle oppgaver som er omfattet av forskrift om revisjon i kommunen.

Eventuelt annen 

tillegssgodtgjøre

lse

BonusFast godtgjørelseBrutto lønn

NOTE nr. 14: Konsoliderte årsregnskap.
Gjelder konsolidert regnskap

Enheter som inngår i det konsoliderte regnskapet er:

Saltdal kommune.

Saltdal Utvikling KF.

Det er ikke registrert andre enheter som skal inngå i det konsoliderte regnskap, og det 

er ingen tilgang eller avgang i forhold til forrige regnskapsår. Se økonomiforskriften § 10-4.

NOTE nr. 15: Endring i arbeidskapital, konsolidert regnskap

Gjelder konsolidert regnskap

31.12.2020 01.01.2020 Endring

Omløpsmidler 109 336 443 133 879 767 -24 543 324

Kortsiktig gjeld 73 091 869 101 157 402 -28 065 533

Arbeidskapital 36 244 574 32 722 365 3 522 209
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Saltdal kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 878 828,- og et 
merforbruk på kr 2 103 529,- i kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte 
årsregnskapet på kr 941 507,-. Årsregnskapet består av:  
• Kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2020, 

bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet 
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

• Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 
Etter vår mening er:  
• Kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge.  

• Det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Saltdal kommune som økonomisk enhet per 
31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
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Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse 
om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.  
 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 

 

 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. 
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Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Saltdal kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.  
 
 
Konklusjon  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til 
å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik samt revisors 

oppgaver og plikter vises det til: 
https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 

 
 
Andre forhold 
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15.04.2021, som ble avgitt ved utløpet av 
forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning.  
 
 
  
Fauske, den 27. mai 2021 
 
 
 
Tone Z. Hammerfall 
oppdragsansvarlig revisor 
 
 
KOPI:  Kontrollutvalget, Formannskapet og Kommunedirektøren i Saltdal kommune  
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Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Regnskap
2020 2020 0 2019

Ansvar: 1000 Kommunestyre/formannskap/levekår
10100 Fast lønn -                    -                    -               16 196              
10507 Andre oppdr/godtgj. 549                   -                    549              2 006                
10800 Godtgjørelse ordfører 881 790            854 000            27 790         830 867            
10801 Godtgjørelse varaordfører 41 990              87 000              -45 010        83 086              
10803 Møtegodtgjørelse 109 675            263 000            -153 325      110 700            
10804 Tapt arbeidsfortjeneste 22 644              60 000              -37 356        58 783              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 102 002            138 319            -36 317        179 883            
10901 Pensjonsinnskudd, ordfører -                    236 000            -236 000      -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   2 000                -1 037          994                   
10990 Arbeidsgiveravgift 50 848              74 758              -23 910        65 628              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 56 034              9 000                47 034         18 081              
11003 Faglitteratur 198                   1 000                -802             1 549                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker -                    -                    -               2 400                
11150 Matvarer -                    -                    -               1 570                
11151 Bevertning 43 580              55 000              -11 420        60 583              
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 12 375              -                    12 375         -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    50 000              -50 000        -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 17 159              -                    17 159         36 552              
11204 Tjenestefrikjøp 464 976            356 000            108 976       357 399            
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    -                    -               999                   
11300 Telefonutgifter 3 322                6 000                -2 678          3 640                
11304 Kommunikasjon systemleverandør -                    -                    -               718                   
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -                    -                    -               3 160                
11401 Annonser 19 969              50 000              -30 031        9 155                
11402 Opplysning / informasjon -                    -                    -               12 440              
11403 Gaver ved representasjon 9 838                30 000              -20 162        27 742              
11500 Kursavgifter / kursopphold 52 776              20 000              32 776         54 207              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               26 783              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 3 508                30 000              -26 492        10 479              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -121                  -                    -121             -101                  
11700 Drivstoff og rekvisita -                    12 000              -12 000        -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 7 703                44 000              -36 297        71 043              
11705 Forsikring, årsavgifter -                    3 000                -3 000          -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 13 470              -                    13 470         23 436              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 3 224                12 000              -8 776          10 667              
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 6 720                -                    6 720           -                    
11956 Kontingenter 92 227              72 000              20 227         101 956            
11957 Andre gebyrer / døgnmulkter 1 600                -                    1 600           -                    
12000 Inventar og utstyr -                    -                    -               45 192              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 23 912              40 000              -16 088        44 489              
12008 Diverse utstyr 200                   14 000              -13 800        -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT 2 500                -                    2 500           -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 34 000              -                    34 000         9 000                
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 454 962            463 000            -8 038          443 215            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 50 071              40 000              10 071         65 395              
14709 Andre tilskudd / overføringer 2 405                -                    2 405           5 000                
17290 Kompensert mva drift -50 071             -40 000             -10 071        -65 395             
18500 Overføring fra kommuner -                    -                    -               -2 017               
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -3 099               

Sum ansvar: 1000 Kommunestyre/formannskap/levekår2 536 995         2 982 077         -445 082      2 724 379         
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Ansvar: 1001 Eldreråd
10803 Møtegodtgjørelse 4 200                7 000                -2 800          16 475              
10804 Tapt arbeidsfortjeneste -                    3 000                -3 000          5 000                
10990 Arbeidsgiveravgift 158                   663                   -505             1 095                
11151 Bevertning -                    -                    -               912                   
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    5 000                -5 000          -                    
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 1 500                -                    1 500           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 375                   -                    375              -                    
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    5 000                -5 000          -                    
17290 Kompensert mva drift -375                  -                    -375             -                    

Sum ansvar: 1001 Eldreråd 5 858                20 663              -14 805        23 482              

Ansvar: 1002 Valg
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               801                   
10400 Lønn overtid -                    -                    -               111 536            
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               8 938                
10803 Møtegodtgjørelse -                    -                    -               15 523              
10804 Tapt arbeidsfortjeneste -                    -                    -               3 000                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    -                    -               13 116              
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               7 856                
11000 Kontormateriell -                    -                    -               746                   
11150 Matvarer -                    -                    -               1 002                
11151 Bevertning -                    -                    -               7 653                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               13 414              
11304 Kommunikasjon systemleverandør -                    -                    -               4 760                
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -                    -                    -               12 535              
11401 Annonser -                    -                    -               47 740              
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    5 000                -5 000          45 009              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               7 108                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    3 000                -3 000          7 146                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               321                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    10 000              -10 000        11 537              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               3 000                
11956 Kontingenter 1 500                -                    1 500           1 500                
12000 Inventar og utstyr -                    -                    -               40 300              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    10 000              -10 000        116 997            
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               48 249              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 621                -                    1 621           79 062              
17290 Kompensert mva drift -1 621               -                    -1 621          -79 062             
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -12 745             -                    -12 745        -                    

Sum ansvar: 1002 Valg -11 245             28 000              -39 245        529 786            

Ansvar: 1003 Støtte til partier
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 57 114              113 000            -55 886        56 220              

Sum ansvar: 1003 Støtte til partier 57 114              113 000            -55 886        56 220              

Ansvar: 1004 Kontrollutvalget
10803 Møtegodtgjørelse 9 550                10 000              -450             8 575                
10990 Arbeidsgiveravgift 435                   -                    435              437                   
11204 Tjenestefrikjøp -                    5 000                -5 000          8 509                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    5 000                -5 000          -                    
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 126 055            165 000            -38 945        126 076            

Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 136 040            185 000            -48 960        143 597            
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Ansvar: 1008 Div. kommunale utvalg
10507 Andre oppdr/godtgj. 2 019                -                    2 019           4 057                
10803 Møtegodtgjørelse 97 900              10 000              87 900         50 273              
10804 Tapt arbeidsfortjeneste 4 000                10 000              -6 000          3 000                
10990 Arbeidsgiveravgift 4 868                1 275                3 593           2 962                
11151 Bevertning 6 300                -                    6 300           2 400                
11204 Tjenestefrikjøp 158 847            65 000              93 847         159 346            
11500 Kursavgifter / kursopphold 1 800                15 000              -13 200        16 424              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               13 374              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 6 424                3 000                3 424           10 075              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -247                  -                    -247             -606                  
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 2 458                1 000                1 458           11 662              
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 4 830                -                    4 830           -                    
11956 Kontingenter -                    -                    -               8 490                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 5 438                -                    5 438           4 293                
17290 Kompensert mva drift -5 438               -                    -5 438          -4 293               

Sum ansvar: 1008 Div. kommunale utvalg 289 200            105 275            183 925       281 458            

Ansvar: 1009 Tilfeldige utgifter / formannskapet
11204 Tjenestefrikjøp 6 975                -                    6 975           -                    
11401 Annonser 3 700                -                    3 700           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 925                   -                    925              -                    
14709 Andre tilskudd / overføringer 677 883            762 000            -84 117        820 643            
17290 Kompensert mva drift -925                  -                    -925             -                    

Sum ansvar: 1009 Tilfeldige utgifter / formannskapet688 558            762 000            -73 443        820 643            

Ansvar: 1010 Til kommunestyrets disposisjon
14709 Andre tilskudd / overføringer 290 000            -                    290 000       -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    300 000            -300 000      -                    

Sum ansvar: 1010 Til kommunestyrets disposisjon 290 000            300 000            -10 000        -                    

Ansvar: 1011 Ungdomsrådet
10803 Møtegodtgjørelse -                    10 000              -10 000        1 400                
10990 Arbeidsgiveravgift -1 021               612                   -1 633          71                     
11150 Matvarer 73                     -                    73                 1 619                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 729                   -                    729              -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    3 000                -3 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               772                   
12008 Diverse utstyr 8 055                5 000                3 055           -                    
12702 Andre tjenester -                    -                    -               15 000              
13703 Kjøp av tjenester private -                    10 000              -10 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12                     -                    12                 93                     
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner -                    -                    -               10 000              
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    15 000              -15 000        -                    
17290 Kompensert mva drift -12                    -                    -12               -93                    

Sum ansvar: 1011 Ungdomsrådet 7 836                43 612              -35 776        28 863              

Ansvar: 1012 Råd funksjonsmemmede
10803 Møtegodtgjørelse 3 325                2 000                1 325           3 150                
10990 Arbeidsgiveravgift 170                   102                   68                 161                   
11204 Tjenestefrikjøp 2 920                1 000                1 920           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    1 000                -1 000          -                    

Sum ansvar: 1012 Råd funksjonsmemmede 6 415                4 102                2 313           3 311                

Ansvar: 1050 Distriktsrevisjonen
13750 Kjøp fra IKS 1 120 130         1 170 000         -49 870        1 081 730         

Sum ansvar: 1050 Distriktsrevisjonen 1 120 130         1 170 000         -49 870        1 081 730         
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Ansvar: 1101 Rådmannskontoret
10100 Fast lønn 4 585 893         4 564 917         20 976         4 689 136         
10200 Lønn vikarer 1 790                -                    1 790           -                    
10400 Lønn overtid 99 092              -                    99 092         15 680              
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 126                -                    1 126           13 404              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 731 338            691 414            39 924         1 040 915         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 6 051                6 000                51                 6 014                
10990 Arbeidsgiveravgift 232 097            249 823            -17 726        284 466            
11000 Kontormateriell -                    2 000                -2 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 9 970                10 000              -30               13 068              
11003 Faglitteratur 1 021                3 000                -1 980          8 018                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 742                   -                    742              2 052                
11150 Matvarer -                    -                    -               1 169                
11151 Bevertning 350                   -                    350              1 576                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -                    6 000                -6 000          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 288                -                    1 288           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 4 850                4 900                -50               14 984              
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    2 000                -2 000          278                   
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               1 863                
11300 Telefonutgifter 10 869              10 000              869              8 070                
11301 Porto -                    -                    -               1 263                
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -                    -                    -               8 324                
11401 Annonser 44 410              25 000              19 410         -                    
11402 Opplysning / informasjon 1 700                -                    1 700           -                    
11403 Gaver ved representasjon -                    1 000                -1 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 38 081              30 000              8 081           25 568              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 41 964              -                    41 964         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 5 107                15 000              -9 893          7 898                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               286                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 13 256              25 000              -11 744        32 237              
11707 Andre transportutgifter/frakt 5 538                20 000              -14 462        16 905              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    -                    -               2 400                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 27 317              15 000              12 317         669                   
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    -                    -               1 357                
11956 Kontingenter 5 650                174 000            -168 350      4 550                
12000 Inventar og utstyr 236                   6 000                -5 764          52 793              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    45 000              -45 000        30 654              
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               2 392                
12008 Diverse utstyr -                    258 000            -258 000      -                    
12200 Leie av driftsmidler 47 675              -                    47 675         7 820                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 3 650                -                    3 650           -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT 2 147                -                    2 147           -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 27 948              5 000                22 948         506 052            
12702 Andre tjenester 21 875              400 000            -378 125      79 200              
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 13 525              -                    13 525         10 000              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 49 473              150 000            -100 527      154 481            
15900 Avskrivninger 40 715              -                    40 715         -                    
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -                    -               -800                  
16201 Gebyr (purregebyr mv) -                    -                    -               -200                  
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -4 400               -                    -4 400          -4 800               
17100 Refusjon sykepenger -233 957          -                    -233 957      -221 502          
17290 Kompensert mva drift -49 473             -150 000          100 527       -154 481          
19900 Motpost avskrivninger -40 715             -                    -40 715        -                    

Sum ansvar: 1101 Rådmannskontoret 5 748 199         6 569 054         -820 855      6 663 755         
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Ansvar: 1102 Økonomiavdelingen
10100 Fast lønn 4 527 902         5 096 091         -568 189      4 830 641         
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               12 780              
10400 Lønn overtid 122 491            50 000              72 491         77 997              
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 701                2 000                -299             2 056                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 654 460            739 880            -85 420        1 053 977         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 8 026                10 000              -1 974          8 830                
10990 Arbeidsgiveravgift 220 004            296 041            -76 037        300 346            
11000 Kontormateriell 7 048                5 000                2 048           11 690              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 9 870                6 000                3 870           2 345                
11003 Faglitteratur 1 780                -                    1 780           -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 156                   -                    156              -                    
11150 Matvarer -                    -                    -               509                   
11151 Bevertning -                    -                    -               4 077                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 278                   -                    278              -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 3 619                900                   2 719           3 864                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    5 000                -5 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter 2 975                -                    2 975           -                    
11300 Telefonutgifter 798                   -                    798              2 546                
11301 Porto -                    5 000                -5 000          397                   
11302 Sambandsleie / internett -                    -                    -               90                     
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 98 838              95 000              3 838           91 077              
11305 Øreavrunding -13                    -                    -13               7 975                
11401 Annonser 19 607              5 000                14 607         4 582                
11500 Kursavgifter / kursopphold 76 579              55 000              21 579         80 646              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 006                10 000              -8 995          12 365              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               269                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 897                   30 000              -29 103        62 245              
11707 Andre transportutgifter/frakt 3 787                1 349                2 438           4 566                
11950 Rettsgebyr 20 585              250 000            -229 415      259 524            
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh 2 340                -                    2 340           -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 338 322            200 000            138 322       488 450            
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    -                    -               5 155                
11956 Kontingenter 17 757              14 000              3 757           6 070                
11957 Andre gebyrer / døgnmulkter 968                   -                    968              -                    
12000 Inventar og utstyr 23 483              20 000              3 483           4 547                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 78 678              20 000              58 678         1 841                
12008 Diverse utstyr -                    18 000              -18 000        -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    4 000                -4 000          4 092                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 582 719            380 000            202 719       378 462            
12403 Vedlikehold/service/support  IT 8 667                20 000              -11 333        -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 18 408              25 000              -6 592          89 031              
12701 Juridisk bistand -                    -                    -               25 800              
12702 Andre tjenester 9 660                15 000              -5 340          15 750              
13500 Refusjon til andre kommuner -                    230 000            -230 000      161 996            
13501 Interkommunale samarbeidstiltak -                    -                    -               -5 155               
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 283 654            200 000            83 654         256 716            
15002 Forsinkelsesrenter 3 328                -                    3 328           2 011                
15900 Avskrivninger 121 723            352 000            -230 277      351 710            
16201 Gebyr (purregebyr mv) -293 381          -700 000          406 619       -708 936          
16900 Fordelte utgifter -                    -80 000             80 000         -134 250          
17100 Refusjon sykepenger -405 888          -                    -405 888      -122 957          
17290 Kompensert mva drift -283 654          -200 000          -83 654        -256 716          
19000 Renter av bankinnskudd -                    -70 000             70 000         -                    
19900 Motpost avskrivninger -121 723          -352 000          230 277       -351 710          

Sum ansvar: 1102 Økonomiavdelingen 6 167 454         6 758 261         -590 807      7 047 303         
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Ansvar: 1103 Rådhuset
11000 Kontormateriell 1 508                -                    1 508           -                    
11001 Utgifter papir/toner 141                   -                    141              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 582                   -                    582              3 596                
11202 Velferdstiltak /gaver 7 781                -                    7 781           500                   
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 141                -                    1 141           770                   
11300 Telefonutgifter 3 875                -                    3 875           -                    
11301 Porto 90                     -                    90                 -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           5 251                
11402 Opplysning / informasjon 1 351                -                    1 351           -                    
11700 Drivstoff og rekvisita -                    -                    -               5 451                
11800 Strømutgifter 64 461              90 000              -25 539        95 154              
11810 Fjernvarme /fjernkjøling 157 586            230 000            -72 414        236 657            
11840 Bioenergi 4 458                -                    4 458           -                    
11850 Forsikringspremier 17 108              15 000              2 108           15 998              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 40 137              29 000              11 137         28 860              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               2 500                
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    -                    -               1 357                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 49 189              75 000              -25 811        40 866              
11956 Kontingenter -                    5 000                -5 000          4 690                
12000 Inventar og utstyr 741                   15 000              -14 259        -                    
12004 Kjøkkenutstyr -                    -                    -               750                   
12006 Teknisk utstyr 279                   -                    279              -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    30 000              -30 000        -                    
12303 Service/kontroller bygg 3 622                -                    3 622           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 82 530              100 000            -17 470        104 530            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               14                     
15900 Avskrivninger 96 052              96 000              52                 96 052              
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -1 275               
17290 Kompensert mva drift -82 530             -100 000          17 470         -104 530          
19900 Motpost avskrivninger -77 588             -96 000             18 412         -77 588             

Sum ansvar: 1103 Rådhuset 376 013            489 000            -112 987      459 603            

Ansvar: 1104 Edb-avdelingen
10100 Fast lønn 661 738            842 414            -180 676      484 061            
10507 Andre oppdr/godtgj. 125                   -                    125              -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 94 927              130 356            -35 429        109 425            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 204                1 000                204              963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 34 688              42 976              -8 288          30 574              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 33 523              40 000              -6 477          14 611              
11300 Telefonutgifter 12 860              22 000              -9 140          16 553              
11302 Sambandsleie / internett 103 779            105 000            -1 221          104 081            
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 1                       -                    1                   -                    
11401 Annonser 23 882              -                    23 882         -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 1 000                8 000                -7 000          3 007                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 823                   4 000                -3 178          3 627                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    3 000                -3 000          3 942                
11707 Andre transportutgifter/frakt 714                   -                    714              1 014                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 978 126            700 000            278 126       896 887            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 71 832              150 000            -78 168        199 949            
12002 Programvare -                    586 000            -586 000      -                    
12401 Reparasjoner annet -                    83 247              -83 247        2 162                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 269 838            250 000            19 838         415 269            
12403 Vedlikehold/service/support  IT 1 704 835         989 000            715 835       1 824 530         
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 10 000              -                    10 000         -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 836 105            850 000            -13 895        855 042            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               70                     
15900 Avskrivninger 324 394            507 000            -182 606      351 207            
17290 Kompensert mva drift -836 105          -850 000          13 895         -855 042          
19900 Motpost avskrivninger -324 394          -507 000          182 606       -351 207          

Sum ansvar: 1104 Edb-avdelingen 4 003 892         3 956 993         46 899         4 110 725         
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Ansvar: 1105 Skolefaglig koordinator
10100 Fast lønn 667 033            681 033            -14 000        -                    
10101 Fast lønn lærere 362 080            362 080            -               358 145            
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 362                -                    4 362           -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 80 127              103 685            -23 558        -                    
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 28 514              39 995              -11 481        43 775              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   -                    963              -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 46 581              56 026              -9 445          16 609              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    500                   -500             400                   
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          1 406                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 1 687                8 000                -6 313          1 850                
11151 Bevertning 402                   -                    402              17 348              
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -                    2 500                -2 500          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 5 913                3 100                2 813           1 623                
11204 Tjenestefrikjøp 3 383 645         3 221 630         162 015       3 028 441         
11300 Telefonutgifter -                    5 000                -5 000          -462                  
11401 Annonser 3 152                5 000                -1 848          3 285                
11402 Opplysning / informasjon -                    -                    -               20 000              
11500 Kursavgifter / kursopphold 450                   40 000              -39 550        18 344              
11502 Foreleser/kursholder 2 733                -                    2 733           4 424                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 12 576              32 351              -19 775        21 540              
11653 Stipendier, ikke trekkpliktig 58 000              -                    58 000         -                    
11701 Skoleskyss -                    7 000                -7 000          -                    
11702 Ekskursjoner -                    -                    -               66 210              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 958                   38 000              -37 042        13 572              
11707 Andre transportutgifter/frakt 473 464            450 000            23 464         1 004 222         
11850 Forsikringspremier -                    20 000              -20 000        -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 60 270              -                    60 270         61 995              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 16 125              -                    16 125         -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    -                    -               5 155                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 22 113              -                    22 113         -                    
12008 Diverse utstyr -                    160 000            -160 000      239                   
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 33 770              -                    33 770         -                    
13500 Refusjon til andre kommuner 478 612            850 000            -371 388      1 920 300         
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 1 829 726         1 900 000         -70 274        927 898            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 83 582              135 000            -51 418        125 363            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 990 000       1 990 000    -                    
15500 Avsetning til bundne fond 802 000            -                    802 000       -                    
17000 Refusjon fra staten -88 519             -                    -88 519        -                    
17100 Refusjon sykepenger -47 689             -                    -47 689        -93 370             
17290 Kompensert mva drift -83 582             -135 000          51 418         -125 363          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -802 000          -                    -802 000      -                    
17301 Fakturert refusjon fra fylkeskommuner -473 238          -450 000          -23 238        -668 104          
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -897 299          -600 000          -297 299      -1 046 124       
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -8 680               

Sum ansvar: 1105 Skolefaglig koordinator 6 066 511         4 947 900         1 118 611    5 720 040         
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Ansvar: 1110 Servicekontor
10100 Fast lønn 1 522 532         1 406 514         116 018       1 424 941         
10200 Lønn vikarer 25 230              28 000              -2 770          15 678              
10400 Lønn overtid -                    -                    -               3 629                
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 998                -                    4 998           13 133              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 220 867            219 258            1 609           264 316            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 4 311                3 000                1 311           3 927                
10990 Arbeidsgiveravgift 75 748              77 085              -1 337          86 642              
11000 Kontormateriell 455                   1 000                -545             -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 398                   -                    398              -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 21                     -                    21                 232                   
11202 Velferdstiltak /gaver -                    300                   -300             233                   
11300 Telefonutgifter 11 689              -                    11 689         6 656                
11301 Porto 2 086                -                    2 086           17 294              
11401 Annonser 13 085              -                    13 085         -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    6 000                -6 000          2 950                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          2 005                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               303                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 179                   -                    179              5 774                
11707 Andre transportutgifter/frakt 2 329                -                    2 329           -                    
12000 Inventar og utstyr 11 081              2 000                9 081           -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 6 659                -                    6 659           23 074              
12403 Vedlikehold/service/support  IT 15 445              -                    15 445         -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15 507              4 000                11 507         12 426              
16005 Brukerbetaling -                    -100 000          100 000       -                    
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -40 500             -                    -40 500        -61 500             
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 1 860                -                    1 860           -4 140               
17001 Refusjon fra Nav -178 560          -                    -178 560      -59 520             
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -                    -36 000             36 000         -                    
17100 Refusjon sykepenger -28 782             -                    -28 782        -38 420             
17290 Kompensert mva drift -15 507             -4 000               -11 507        -12 426             

Sum ansvar: 1110 Servicekontor 1 671 131         1 609 157         61 974         1 707 207         

Ansvar: 1200 Fellestjenester
11000 Kontormateriell 98 553              60 000              38 553         53 785              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 5 611                -                    5 611           -                    
11003 Faglitteratur -                    -                    -               598                   
11140 Medisiner 66                     -                    66                 494                   
11150 Matvarer -                    -                    -               3 921                
11151 Bevertning 5 760                10 000              -4 240          14 700              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 20 788              30 000              -9 212          23 321              
11202 Velferdstiltak /gaver 1 890                5 000                -3 110          10 826              
11203 Velferdstiltak brukere -                    -                    -               -165                  
11206 Forbruksmateriell renhold 1 630                -                    1 630           -                    
11300 Telefonutgifter 83 619              90 000              -6 381          73 751              
11301 Porto 175 181            350 000            -174 819      302 188            
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 50                     -                    50                 1 315                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 4 527                -                    4 527           -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15 898              -                    15 898         -                    
11401 Annonser 28 302              -                    28 302         59 701              
11402 Opplysning / informasjon -                    -                    -               23 456              
11403 Gaver ved representasjon 685                   5 000                -4 315          270                   
11500 Kursavgifter / kursopphold 8 921                10 000              -1 079          71 354              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 25 059              10 000              15 059         40 295              
11502 Foreleser/kursholder -                    10 000              -10 000        209                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    50 000              -50 000        5 203                
11705 Forsikring, årsavgifter 533 513            105 000            428 513       -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 1 309                30 000              -28 691        3 336                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 105 165            45 000              60 165         86 285              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 617 827            815 000            -197 173      564 309            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 37 736              2 000                35 736         13 513              
11954 Kopieringsavtaler 73 750              125 000            -51 250        102 774            
11956 Kontingenter 840 816            683 000            157 816       864 174            
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12000 Inventar og utstyr 19 546              5 000                14 546         -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 10 038              -                    10 038         26 290              
12002 Programvare 42 349              -                    42 349         -                    
12200 Leie av driftsmidler -                    15 000              -15 000        8 565                
12201 Leie/leasing av maskiner 51 648              -                    51 648         -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin62 618              115 000            -52 382        102 918            
12402 Driftsavtaler med datasentraler 67 811              125 000            -57 189        127 944            
12403 Vedlikehold/service/support  IT 44 443              55 000              -10 557        62 953              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 74 187              -                    74 187         99 173              
12701 Juridisk bistand 4 884                -                    4 884           -                    
12702 Andre tjenester 14 601              -                    14 601         -                    
13300 Kjøp av fylkeskomm.tjenes 55 045              -                    55 045         54 168              
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 590 308            570 000            20 308         542 067            
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               151 850            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 600 125            430 000            170 125       420 208            
14704 Tap fordr/garanti/gjeldsordning 6 951                -                    6 951           16 660              
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    75 000              -75 000        13 045              
14800 Tilskudd til kommunale særbedrifter 1 485 000         1 485 000         -               1 440 000         
15002 Forsinkelsesrenter 372                   -                    372              -                    
15900 Avskrivninger 4 285                4 000                285              4 285                
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -1 113               -                    -1 113          -1 442               
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -7 000               7 000           -                    
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -5 950               -                    -5 950          -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -286 417          -500 000          213 583       -255 996          
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -                    -10 000             10 000         -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -25 000             25 000         -17 650             
17290 Kompensert mva drift -600 125          -430 000          -170 125      -420 208          
17501 Fakturert refusjon fra kommuner 512 419            -                    512 419       443 344            
19050 Aksjeutbytte -                    -                    -               -47 840             
19500 Bruk av bundne fond -63 411             -                    -63 411        -106 869          
19900 Motpost avskrivninger -                    -4 000               4 000           -                    

Sum ansvar: 1200 Fellestjenester 5 376 270         4 338 000         1 038 270    4 983 077         

Ansvar: 1201 Personalutgifter
10100 Fast lønn 950 880            778 178            172 702       957 863            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 35 699              33 050              2 649           34 800              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 16 468              -                    16 468         2 187                
10400 Lønn overtid 101                   -                    101              -                    
10506 Lønn lærlinger 1 391 454         1 208 970         182 484       1 539 180         
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 000                -                    4 000           -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 262 147            126 123            136 024       264 515            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 13 628              -                    13 628         13 901              
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 9 510                -                    9 510           17 109              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 9 377                -                    9 377           9 590                
10990 Arbeidsgiveravgift 114 666            100 275            14 391         140 311            
11151 Bevertning 3 518                -                    3 518           18 835              
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -                    6 000                -6 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 7 010                300 000            -292 990      5 818                
11203 Velferdstiltak brukere 460                   -                    460              -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 3 500                15 000              -11 500        47 830              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 86 424              -                    86 424         4 725                
11651 Klesgodtgjørelse 1 125                -                    1 125           960                   
11850 Forsikringspremier 192 511            650 000            -457 489      215 006            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 17 800              -                    17 800         -                    
12008 Diverse utstyr -                    1 000                -1 000          -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    37 000              -37 000        1 890                
12701 Juridisk bistand 2 550                -                    2 550           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10 488              15 000              -4 512          -                    
16204 Kostpenger ansatte -210                  -                    -210             -890                  
17100 Refusjon sykepenger -117 975          -                    -117 975      -99 246             
17290 Kompensert mva drift -10 488             -15 000             4 512           -                    
17700 Refusjon fra andre -305 650          -                    -305 650      -269 222          
17702 Fakturert refusjon -117 353          -149 000          31 647         -175 641          

Sum ansvar: 1201 Personalutgifter 2 581 638         3 106 596         -524 958      2 729 521         
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Ansvar: 1202 Arbeidsmiljøutvalg
10803 Møtegodtgjørelse -                    5 000                -5 000          -                    
10804 Tapt arbeidsfortjeneste -                    1 000                -1 000          -                    
10990 Arbeidsgiveravgift -                    306                   -306             -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    1 000                -1 000          -                    
11003 Faglitteratur 6 004                -                    6 004           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 378                   15 000              -14 622        -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    5 000                -5 000          -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 1 460                -                    1 460           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    5 000                -5 000          -                    
17290 Kompensert mva drift -                    -5 000               5 000           -                    

Sum ansvar: 1202 Arbeidsmiljøutvalg 7 842                27 306              -19 464        -                    

Ansvar: 1450 Newton-rom
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 566                -                    4 566           953                   
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 325                   -                    325              -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 249                   -                    249              42                     
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning -                    6 000                -6 000          8 237                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell -                    -                    -               600                   
11150 Matvarer 281                   -                    281              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               319                   
11204 Tjenestefrikjøp 11 766              144 000            -132 234      81 646              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    4 000                -4 000          4 939                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -128                  
11702 Ekskursjoner -                    16 000              -16 000        22 640              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               8 434                
12000 Inventar og utstyr -                    30 000              -30 000        -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               19 198              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    10 000              -10 000        10 288              
15900 Avskrivninger -                    16 000              -16 000        15 710              
17290 Kompensert mva drift -                    -10 000             10 000         -10 288             
19900 Motpost avskrivninger -                    -16 000             16 000         -15 710             

Sum ansvar: 1450 Newton-rom 17 188              200 000            -182 812      146 880            

Ansvar: 1702 Sommerjobb Ungdom
10100 Fast lønn -                    -                    -               -28 836             
10200 Lønn vikarer 48 366              -                    48 366         26 105              
10203 Ferievikarer -                    -                    -               1 138                
10302 Sommerjobb ungdom 148 347            294 000            -145 653      248 039            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 19 938              -                    19 938         31 989              
10990 Arbeidsgiveravgift 10 207              12 433              -2 226          14 200              
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    2 000                -2 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    1 000                -1 000          -                    
17290 Kompensert mva drift -                    -1 000               1 000           -                    

Sum ansvar: 1702 Sommerjobb Ungdom 226 858            308 433            -81 575        292 635            

Ansvar: 1704 Kirkelig Fellesråd
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           -                    
11850 Forsikringspremier 2 407                -                    2 407           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 2 655                -                    2 655           1 793                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 1 295                -                    1 295           5 989                
12303 Service/kontroller bygg 1 650                -                    1 650           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2 275                -                    2 275           1 945                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 3 608 000         3 608 000         -               3 558 000         
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    149 000            -149 000      196 800            
17290 Kompensert mva drift -2 275               -                    -2 275          -1 945               

Sum ansvar: 1704 Kirkelig Fellesråd 3 619 506         3 757 000         -137 494      3 762 582         

Ansvar: 1705 Andre religiøse formål
14709 Andre tilskudd / overføringer 186 930            120 000            66 930         144 508            

Sum ansvar: 1705 Andre religiøse formål 186 930            120 000            66 930         144 508            
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Ansvar: 1706 Frivillighetssentralen
14709 Andre tilskudd / overføringer 593 000            593 000            -               575 000            

Sum ansvar: 1706 Frivillighetssentralen 593 000            593 000            -               575 000            

Ansvar: 2300 Barnehager generelt
10100 Fast lønn -                    -                    -               659 680            
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               2 580                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 149 699            -                    149 699       187 407            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    -                    -               963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 7 635                -                    7 635           43 059              
11000 Kontormateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    -                    -               129                   
11003 Faglitteratur 667                   6 000                -5 333          2 249                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 100                   -                    100              -                    
11150 Matvarer 2 173                4 000                -1 827          1 999                
11151 Bevertning 643                   -                    643              187                   
11202 Velferdstiltak /gaver 5 835                12 000              -6 165          2 217                
11300 Telefonutgifter -                    1 000                -1 000          89                     
11401 Annonser 39 955              22 000              17 955         12 740              
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    26 000              -26 000        80 359              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    15 000              -15 000        3 442                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 400                -2 400          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    3 000                -3 000          2 832                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 20 541              17 000              3 541           13 666              
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    2 000                -2 000          2 403                
12000 Inventar og utstyr -                    5 000                -5 000          -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 118 671            -                    118 671       303 442            
13500 Refusjon til andre kommuner -                    -                    -               181 463            
13703 Kjøp av tjenester private 6 244 560         5 869 000         375 560       5 462 132         
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 19 745              10 000              9 745           9 204                
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 124 000       1 124 000    -                    
17000 Refusjon fra staten -78 256             -                    -78 256        -750 398          
17100 Refusjon sykepenger -346                  -                    -346             -2 766               
17290 Kompensert mva drift -19 745             -10 000             -9 745          -9 204               
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -49 280             

Sum ansvar: 2300 Barnehager generelt 6 511 877         4 861 400         1 650 477    6 160 593         

Ansvar: 2303 Rognan barnehage
10100 Fast lønn 6 271 364         5 902 936         368 428       6 513 884         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 196                9 000                -7 804          11 319              
10200 Lønn vikarer 249 113            39 000              210 113       177 834            
10201 Lønn sykevikarer 370 513            76 000              294 513       347 000            
10203 Ferievikarer 75 525              137 000            -61 475        134 120            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 1 308 366         -                    1 308 366    1 338 772         
10400 Lønn overtid 2 635                -                    2 635           14 077              
10507 Andre oppdr/godtgj. 17 471              3 000                14 471         2 842                
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               18 225              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 091 052         989 889            101 163       1 849 854         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 17 732              17 000              732              19 155              
10990 Arbeidsgiveravgift 373 128            344 342            28 786         500 824            
11000 Kontormateriell 9 282                10 000              -718             9 774                
11001 Utgifter papir/toner 9 152                8 000                1 152           7 288                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 2 112                3 000                -888             2 295                
11003 Faglitteratur 2 825                2 000                825              455                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 5 275                4 000                1 275           2 288                
11150 Matvarer 113 491            183 000            -69 509        201 873            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 42 851              40 000              2 851           45 860              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 21 922              19 000              2 922           23 383              
11202 Velferdstiltak /gaver 8 898                6 300                2 598           1 741                
11203 Velferdstiltak brukere -                    -                    -               1 264                
11206 Forbruksmateriell renhold 43 705              20 000              23 705         25 309              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               289                   
11300 Telefonutgifter 6 029                7 000                -971             5 625                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 4 302                7 000                -2 698          16 621              
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11500 Kursavgifter / kursopphold 21 452              20 000              1 452           19 505              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 747                   5 000                -4 253          2 360                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               101                   
11702 Ekskursjoner 8 000                16 000              -8 000          13 334              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    5 000                -5 000          6 531                
11800 Strømutgifter 29 763              60 000              -30 237        1 500                
11802 Biovarme 4 062                -                    4 062           -                    
11840 Bioenergi 48 812              60 000              -11 188        44 991              
11850 Forsikringspremier 8 763                10 000              -1 237          8 144                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 5 242                2 000                3 242           4 860                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 18 830              12 000              6 830           1 117                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 43 296              86 000              -42 704        22 090              
12000 Inventar og utstyr 70 619              79 000              -8 381          75 820              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 49 594              50 000              -406             -                    
12008 Diverse utstyr -                    9 000                -9 000          -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 556                   -                    556              -                    
12303 Service/kontroller bygg 2 008                -                    2 008           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    -                    -               341                   
12401 Reparasjoner annet 7 571                -                    7 571           1 156                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 114 818            125 000            -10 182        101 957            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -345 967          345 967       -                    
15500 Avsetning til bundne fond 50 000              -                    50 000         -                    
15900 Avskrivninger 132 728            133 000            -272             132 728            
16001 Foreldrebetaling -960 271          -1 150 000       189 729       -1 155 857       
16002 Betalt for kost -83 974             -158 000          74 026         -159 368          
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -                    -               -250                  
16204 Kostpenger ansatte -7 170               -25 000             17 830         -27 565             
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -1 406 872       
17000 Refusjon fra staten -50 000             -                    -50 000        -50 000             
17001 Refusjon fra Nav -                    -                    -               -50 700             
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -                    -                    -               -17 817             
17100 Refusjon sykepenger -725 284          -79 000             -646 284      -367 381          
17101 Refusjon fødselspenger 222                   -                    222              -251 628          
17290 Kompensert mva drift -114 818          -125 000          10 182         -101 957          
17700 Refusjon fra andre -1 326 585       -                    -1 326 585   -2 500               
19900 Motpost avskrivninger -123 897          -133 000          9 103           -123 898          

Sum ansvar: 2303 Rognan barnehage 7 273 023         6 483 500         789 523       7 992 715         

Ansvar: 2304 Knekthågen barnehage
10100 Fast lønn 5 466 456         5 536 909         -70 453        5 520 194         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 806                8 000                -6 194          8 152                
10200 Lønn vikarer 194 685            43 000              151 685       35 449              
10201 Lønn sykevikarer 312 540            127 000            185 540       251 577            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 107 365            -                    107 365       -                    
10203 Ferievikarer 13 959              38 000              -24 041        64 791              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 560 970            -                    560 970       183 912            
10400 Lønn overtid 5 947                -                    5 947           396                   
10507 Andre oppdr/godtgj. 19 435              3 000                16 435         33 115              
10799 Lønn til fordeling 72 570              -                    72 570         110 715            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 882 600            890 245            -7 645          1 329 435         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 13 462              12 000              1 462           12 508              
10990 Arbeidsgiveravgift 303 702            314 546            -10 844        349 725            
11000 Kontormateriell 7 366                7 000                366              5 292                
11001 Utgifter papir/toner 11 102              10 000              1 102           5 570                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    2 000                -2 000          -                    
11003 Faglitteratur 2 147                2 000                147              1 871                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 123                2 000                -877             16                     
11150 Matvarer 74 471              156 000            -81 529        126 170            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 34 157              35 000              -843             25 451              
11202 Velferdstiltak /gaver 4 634                6 200                -1 566          3 200                
11206 Forbruksmateriell renhold 39 793              30 000              9 793           22 667              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 397                   -                    397              213                   
11300 Telefonutgifter 4 632                7 000                -2 368          4 635                
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11401 Annonser 4 237                -                    4 237           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 4 690                20 000              -15 310        6 600                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 4 492                10 000              -5 508          5 303                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               101                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    3 000                -3 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 15 793              16 000              -208             15 502              
11702 Ekskursjoner 2 100                15 000              -12 900        2 100                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 323                   4 000                -3 677          2 770                
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               3 986                
11800 Strømutgifter 137 020            140 000            -2 980          150 872            
11850 Forsikringspremier 5 137                6 000                -863             4 795                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 5 245                2 000                3 245           3 110                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 12 462              13 000              -538             8 051                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 51 812              80 000              -28 188        45 940              
12000 Inventar og utstyr 56 302              64 000              -7 699          74 983              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               1 249                
12303 Service/kontroller bygg 1 694                -                    1 694           -                    
12500 Materialer til vedlikehold 234                   -                    234              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 69 453              55 000              14 453         69 377              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -32 200             32 200         -                    
15500 Avsetning til bundne fond 50 000              -                    50 000         -                    
15900 Avskrivninger 83 816              88 000              -4 184          83 816              
16001 Foreldrebetaling -1 130 824       -1 277 000       146 176       -1 241 067       
16002 Betalt for kost -76 080             -151 000          74 920         -128 435          
16204 Kostpenger ansatte -4 955               -5 000               45                 -7 883               
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -188 289          
17000 Refusjon fra staten -100 000          -                    -100 000      -50 000             
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -18 463             -                    -18 463        -28 804             
17100 Refusjon sykepenger -739 329          -132 000          -607 329      -314 655          
17101 Refusjon fødselspenger -110 027          -                    -110 027      -298 730          
17290 Kompensert mva drift -69 453             -55 000             -14 453        -69 377             
17500 Refusjon fra kommuner -                    -                    -               -156 023          
17700 Refusjon fra andre -809 933          -                    -809 933      -                    
19900 Motpost avskrivninger -83 816             -88 000             4 184           -83 816             

Sum ansvar: 2304 Knekthågen barnehage 5 497 246         6 005 700         -508 454      6 006 530         

Ansvar: 2305 Saltnes barnehage
10100 Fast lønn 3 210 964         3 262 617         -51 653        3 278 901         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 564                   5 000                -4 436          3 403                
10200 Lønn vikarer 98 100              30 000              68 100         13 121              
10201 Lønn sykevikarer 165 853            74 000              91 853         120 291            
10203 Ferievikarer 22 363              39 000              -16 637        53 748              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               310                   
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 68 754              -                    68 754         145 805            
10400 Lønn overtid 1 160                -                    1 160           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 2 695                3 000                -305             2 516                
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               3 645                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 514 401            526 762            -12 361        798 225            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 7 747                9 000                -1 253          8 220                
10990 Arbeidsgiveravgift 163 757            189 423            -25 666        213 398            
11000 Kontormateriell 3 527                5 000                -1 473          4 780                
11001 Utgifter papir/toner 4 980                7 000                -2 020          7 412                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 3 460                5 000                -1 540          3 425                
11003 Faglitteratur 1 341                2 000                -659             211                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 533                1 000                533              821                   
11150 Matvarer 41 941              82 000              -40 059        73 254              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 15 333              26 000              -10 667        30 352              
11202 Velferdstiltak /gaver 3 321                3 700                -380             1 448                
11206 Forbruksmateriell renhold 15 846              18 000              -2 154          16 780              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 130                   -                    130              -                    
11300 Telefonutgifter 1 675                2 000                -325             5 853                
11302 Sambandsleie / internett 16 560              20 000              -3 440          12 586              
11500 Kursavgifter / kursopphold 2 100                12 000              -9 900          4 900                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 9 200                10 000              -800             8 850                
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11702 Ekskursjoner 3 800                8 000                -4 200          4 810                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 804                   3 000                -2 196          1 150                
11800 Strømutgifter 36 306              59 000              -22 694        50 421              
11850 Forsikringspremier 2 850                6 000                -3 150          2 646                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 9 448                12 000              -2 552          2 650                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 22 941              43 000              -20 059        34 896              
12000 Inventar og utstyr 45 881              41 000              4 881           39 428              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 20 550              30 000              -9 450          -                    
12008 Diverse utstyr -                    33 000              -33 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 45 536              45 000              536              50 836              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -142 802          142 802       -                    
15900 Avskrivninger 65 752              65 000              752              65 751              
16001 Foreldrebetaling -679 597          -723 000          43 403         -700 531          
16002 Betalt for kost -44 251             -82 000             37 749         -75 642             
16204 Kostpenger ansatte -3 150               -3 000               -150             -3 000               
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -172 556          
17100 Refusjon sykepenger -329 636          -77 000             -252 636      -401 921          
17290 Kompensert mva drift -45 536             -45 000             -536             -50 836             
17700 Refusjon fra andre -68 754             -                    -68 754        -                    
19900 Motpost avskrivninger -62 266             -65 000             2 734           -62 265             

Sum ansvar: 2305 Saltnes barnehage 3 397 983         3 541 700         -143 717      3 598 094         

Ansvar: 2306 Trollskogen barnehage
10100 Fast lønn 5 765 475         5 389 340         376 135       5 876 170         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 3 387                8 000                -4 613          9 869                
10200 Lønn vikarer 16 922              39 000              -22 078        121 977            
10201 Lønn sykevikarer 123 637            76 000              47 637         417 911            
10203 Ferievikarer 102 644            137 000            -34 356        72 588              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               925                   
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 384 131            -                    384 131       504 792            
10400 Lønn overtid 6 520                -                    6 520           258                   
10507 Andre oppdr/godtgj. 10 454              3 000                7 454           1 341                
10799 Lønn til fordeling 58 890              -                    58 890         66 748              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 860 170            874 225            -14 055        1 420 368         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 13 366              -                    13 366         13 193              
10990 Arbeidsgiveravgift 312 254            306 428            5 826           394 393            
11000 Kontormateriell 7 094                10 000              -2 906          12 766              
11001 Utgifter papir/toner 5 592                8 000                -2 408          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 5 165                3 000                2 165           2 699                
11003 Faglitteratur 302                   2 000                -1 698          450                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 7 245                4 000                3 245           6 414                
11150 Matvarer 99 458              185 000            -85 542        222 236            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 42 231              40 000              2 231           37 037              
11202 Velferdstiltak /gaver 5 375                6 200                -825             3 591                
11206 Forbruksmateriell renhold 20 673              30 000              -9 327          13 293              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 729                   -                    729              940                   
11209 Andre driftsutgifter 1 381                -                    1 381           -                    
11300 Telefonutgifter 12 174              17 000              -4 826          7 306                
11302 Sambandsleie / internett 33 175              21 000              12 175         22 760              
11304 Kommunikasjon systemleverandør 4 749                7 000                -2 251          5 865                
11401 Annonser 3 152                -                    3 152           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 900                40 000              -33 100        4 800                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 2 383                5 000                -2 618          2 209                
11650 Telefongodtgjørelse -                    3 000                -3 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 33 006              17 000              16 006         10 756              
11702 Ekskursjoner 1 600                16 000              -14 400        7 283                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 4 654                5 000                -346             15 431              
11800 Strømutgifter 71 845              80 000              -8 155          58 180              
11840 Bioenergi 74 273              170 000            -95 727        161 325            
11850 Forsikringspremier 11 323              10 000              1 323           10 583              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 6 822                2 000                4 822           12 248              
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11952 Programvare, innkjøp og lisens 14 269              12 000              2 269           4 962                
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    3 000                -3 000          2 713                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 46 001              41 000              5 001           46 248              
12000 Inventar og utstyr 38 386              79 000              -40 614        54 215              
12008 Diverse utstyr -                    25 000              -25 000        -                    
12303 Service/kontroller bygg 3 048                -                    3 048           8 075                
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               1 082                
12500 Materialer til vedlikehold -                    -                    -               3 524                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 73 669              85 000              -11 331        89 480              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -784 693          784 693       -                    
15002 Forsinkelsesrenter 70                     -                    70                 -                    
15900 Avskrivninger 348 215            395 000            -46 785        346 941            
16001 Foreldrebetaling -1 192 819       -1 138 000       -54 819        -1 289 161       
16002 Betalt for kost -83 043             -155 000          71 957         -144 620          
16204 Kostpenger ansatte -19 600             -30 000             10 400         -39 890             
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -487 217          
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -12 728             -                    -12 728        -                    
17100 Refusjon sykepenger -171 421          -79 000             -92 421        -419 261          
17101 Refusjon fødselspenger -170 355          -                    -170 355      -388 088          
17290 Kompensert mva drift -73 669             -85 000             11 331         -89 480             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -1 850               
17500 Refusjon fra kommuner -                    -                    -               -78 000             
17700 Refusjon fra andre -389 362          -                    -389 362      -                    
19900 Motpost avskrivninger -348 215          -395 000          46 785         -346 941          

Sum ansvar: 2306 Trollskogen barnehage 6 181 597         5 487 500         694 097       6 791 436         

Ansvar: 2307 Høyjarfall barnehage
10100 Fast lønn 3 054 356         3 189 817         -135 461      3 091 250         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 330                   5 000                -4 670          3 087                
10200 Lønn vikarer 314 326            16 000              298 326       83 637              
10201 Lønn sykevikarer 340 659            78 000              262 659       488 524            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 194 265            -                    194 265       -                    
10203 Ferievikarer 12 032              35 000              -22 968        38 894              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               2 484                
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 376 439            -                    376 439       148 958            
10400 Lønn overtid 951                   -                    951              -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 3 860                3 000                860              2 400                
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               3 189                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 591 117            514 633            76 484         813 436            
10903 Pensjonsinnskudd, lærere -                    -                    -               14 195              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 8 199                9 000                -801             7 744                
10990 Arbeidsgiveravgift 195 480            178 970            16 510         212 551            
11000 Kontormateriell 3 481                5 000                -1 519          2 589                
11001 Utgifter papir/toner 3 419                5 000                -1 581          2 722                
11003 Faglitteratur 1 194                3 000                -1 806          548                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 773                2 000                -227             755                   
11150 Matvarer 51 497              103 000            -51 503        112 628            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 22 820              26 000              -3 180          35 954              
11202 Velferdstiltak /gaver 2 859                3 700                -841             3 000                
11206 Forbruksmateriell renhold 22 568              13 000              9 568           10 595              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 303                -                    1 303           -                    
11209 Andre driftsutgifter 239                   -                    239              178                   
11300 Telefonutgifter 3 248                7 000                -3 752          5 608                
11302 Sambandsleie / internett 15 480              16 000              -520             15 702              
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               70                     
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 503                9 000                -5 497          5 251                
11401 Annonser 3 152                -                    3 152           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 7 290                12 000              -4 710          13 184              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    3 000                -3 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 10 250              10 000              250              9 000                
11653 Stipendier, ikke trekkpliktig -                    -                    -               55 000              

117



Saltdal kommune Driftsregnskap 2020 

 

16 
  

11702 Ekskursjoner 1 000                10 000              -9 000          6 042                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 179                   3 000                -2 821          1 424                
11800 Strømutgifter 15 596              36 000              -20 404        20 150              
11840 Bioenergi 36 553              60 000              -23 447        57 704              
11850 Forsikringspremier 3 294                8 000                -4 706          3 100                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 5 242                2 000                3 242           4 860                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 9 776                9 000                776              6 259                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 31 410              32 000              -590             29 821              
12000 Inventar og utstyr 950                   26 000              -25 050        19 717              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 13 489              -                    13 489         -                    
12008 Diverse utstyr -                    44 000              -44 000        -                    
12303 Service/kontroller bygg 1 930                -                    1 930           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 44 006              45 000              -994             52 256              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -361 420          361 420       -                    
15900 Avskrivninger 184 574            184 000            574              184 574            
16001 Foreldrebetaling -642 138          -693 000          50 862         -674 951          
16002 Betalt for kost -47 266             -90 000             42 734         -86 803             
16204 Kostpenger ansatte -6 605               -13 000             6 395           -14 670             
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -477 066          
17000 Refusjon fra staten -                    -                    -               -55 000             
17001 Refusjon fra Nav -                    -                    -               -10 400             
17100 Refusjon sykepenger -426 425          -87 000             -339 425      -550 738          
17101 Refusjon fødselspenger -234 701          -                    -234 701      -                    
17290 Kompensert mva drift -44 006             -45 000             994              -52 256             
17700 Refusjon fra andre -376 439          -                    -376 439      -                    
19900 Motpost avskrivninger -184 190          -184 000          -190             -184 190          

Sum ansvar: 2307 Høyjarfall barnehage 3 632 319         3 232 700         399 619       3 462 967         

Ansvar: 2501 Rognan barneskole
10100 Fast lønn 2 989 517         2 746 793         242 724       3 004 009         
10101 Fast lønn lærere 14 035 790       14 760 527       -724 737      14 502 746       
10200 Lønn vikarer 182 882            51 000              131 882       186 688            
10201 Lønn sykevikarer 41 784              17 000              24 784         13 391              
10205 Vikarlønn lærere 911 079            227 400            683 679       869 080            
10206 Lønn fødselsvikarer lærere -                    -                    -               84 315              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 89 474              -                    89 474         19 878              
10301 Lønn ekstrahjelp/engasjement lærere 39 363              242 705            -203 342      204 797            
10401 Lønn overtid lærere 165 855            -                    165 855       34                     
10507 Andre oppdr/godtgj. 42 552              -                    42 552         100 182            
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               58 091              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 625 298            450 786            174 512       962 970            
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 1 093 321         1 664 118         -570 797      1 685 848         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 36 124              36 000              124              37 860              
10990 Arbeidsgiveravgift 859 436            911 954            -52 518        1 061 214         
11000 Kontormateriell 8 654                20 000              -11 346        5 266                
11001 Utgifter papir/toner 28 956              20 000              8 956           20 462              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 5 611                7 000                -1 389          5 281                
11003 Faglitteratur 2 013                5 000                -2 987          654                   
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 191 285            275 000            -83 715        263 046            
11051 Fritt skolemateriell 70 206              45 000              25 206         69 480              
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 89 689              115 000            -25 311        66 004              
11053 Skolebibliotek 16 910              15 396              1 514           4 544                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 3 872                4 000                -128             987                   
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -4 426               -                    -4 426          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 51 346              20 000              31 346         18 505              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 1 599                -                    1 599           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 50 003              28 700              21 303         43 644              
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller)87 370              80 000              7 370           120 000            
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 767                   -                    767              200                   
11209 Andre driftsutgifter 14 036              10 000              4 036           14 707              
11300 Telefonutgifter 7 699                10 000              -2 301          7 412                
11301 Porto -                    -                    -               110                   
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 268                   -                    268              -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 503                -                    3 503           5 251                
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11401 Annonser 3 152                20 000              -16 848        5 329                
11500 Kursavgifter / kursopphold 34 619              18 000              16 619         103 051            
11502 Foreleser/kursholder 11 740              -                    11 740         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 4 388                10 000              -5 612          25 297              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -250                  
11650 Telefongodtgjørelse -                    4 000                -4 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 18 495              -                    18 495         -                    
11656 Andre oppg. pl. godtgjørelser 39 811              -                    39 811         -                    
11701 Skoleskyss 564 261            620 000            -55 739        650 945            
11702 Ekskursjoner 13 885              45 000              -31 115        51 496              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 10 671              10 000              671              19 793              
11800 Strømutgifter 73 764              300 000            -226 236      123 457            
11840 Bioenergi 276 430            200 000            76 430         398 554            
11850 Forsikringspremier 34 391              75 000              -40 609        32 162              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 14 793              2 000                12 793         7 097                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 88 571              -                    88 571         149 212            
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 88 571              85 000              3 571           -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 332 874            200 000            132 874       296 668            
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    15 000              -15 000        12 068              
11954 Kopieringsavtaler 63 545              45 000              18 545         51 005              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 74 512              110 000            -35 488        71 786              
11956 Kontingenter 20 154              15 000              5 154           4 300                
12000 Inventar og utstyr 113 716            35 000              78 716         104 387            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 462 837            150 000            312 837       96 627              
12008 Diverse utstyr 47 002              51 000              -3 998          81 365              
12200 Leie av driftsmidler 193 089            215 000            -21 911        282 702            
12201 Leie/leasing av maskiner 77 941              -                    77 941         -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 1 592                5 000                -3 408          -                    
12303 Service/kontroller bygg 4 952                -                    4 952           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin36 302              50 000              -13 698        36 829              
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    10 000              -10 000        -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT 7 590                25 000              -17 410        10 507              
12500 Materialer til vedlikehold -                    5 000                -5 000          958                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 582 746            479 000            103 746       556 064            
15900 Avskrivninger 338 934            339 000            -66               338 933            
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -30 000             30 000         -9 106               
16900 Fordelte utgifter -                    -15 000             15 000         -                    
17000 Refusjon fra staten -431 154          -425 000          -6 154          -671 290          
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -84 434             -                    -84 434        -86 685             
17100 Refusjon sykepenger -746 328          -267 000          -479 328      -519 948          
17101 Refusjon fødselspenger -26                    -                    -26               -477 112          
17290 Kompensert mva drift -582 746          -479 000          -103 746      -556 064          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -61 000             
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -1 992 216       -2 039 000       46 784         -2 480 470       
17700 Refusjon fra andre -276 081          -                    -276 081      -243 792          
19500 Bruk av bundne fond -                    -10 000             10 000         -                    
19900 Motpost avskrivninger -338 059          -339 000          941              -338 058          

Sum ansvar: 2501 Rognan barneskole 20 926 120       21 297 379       -371 259      21 503 469       

Ansvar: 2502 SFO Rognan
10100 Fast lønn 810 514            820 779            -10 265        752 191            
10101 Fast lønn lærere -                    -                    -               410                   
10200 Lønn vikarer 15 226              34 000              -18 774        84 940              
10201 Lønn sykevikarer 9 959                20 000              -10 041        16 667              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer -                    74 000              -74 000        -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    2 000                -2 000          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 84 540              153 499            -68 959        138 342            
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 16 201              -                    16 201         23 656              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 629                   3 000                -2 371          1 003                
10990 Arbeidsgiveravgift 43 979              62 701              -18 722        49 455              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    -                    -               1 800                
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 988                   -                    988              3 177                
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11651 Klesgodtgjørelse 2 205                -                    2 205           -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 402                   -                    402              -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    -                    -               6 812                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 247                   2 000                -1 753          2 630                
16001 Foreldrebetaling -379 909          -509 000          129 091       -480 781          
16002 Betalt for kost -7 500               -                    -7 500          -                    
17100 Refusjon sykepenger -17 469             -20 000             2 531           2 078                
17101 Refusjon fødselspenger -7                      -                    -7                 -45 837             
17290 Kompensert mva drift -247                  -2 000               1 753           -2 630               
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -12 810             

Sum ansvar: 2502 SFO Rognan 579 759            640 979            -61 220        541 104            

Ansvar: 2503 Rognan svømmehall
10100 Fast lønn 677 196            713 161            -35 965        612 819            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 40 072              40 000              72                 37 895              
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               28 673              
10201 Lønn sykevikarer -                    16 000              -16 000        13 407              
10203 Ferievikarer -                    15 000              -15 000        -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    1 000                -1 000          737                   
10400 Lønn overtid -                    -                    -               25 776              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 84 145              118 236            -34 091        137 953            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 928                3 000                -1 072          2 377                
10990 Arbeidsgiveravgift 34 613              47 901              -13 288        43 802              
11000 Kontormateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 350                   -                    350              -                    
11003 Faglitteratur -                    -                    -               350                   
11051 Fritt skolemateriell 1 095                -                    1 095           5 711                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    4 000                -4 000          4 907                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 838                   -                    838              1 423                
11300 Telefonutgifter 3 904                5 000                -1 096          -                    
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 238                   -                    238              209                   
11401 Annonser -                    -                    -               5 585                
11651 Klesgodtgjørelse -                    -                    -               1 397                
11800 Strømutgifter 254 750            295 000            -40 250        372 575            
11802 Biovarme 10 011              -                    10 011         -                    
11840 Bioenergi 63 111              170 000            -106 889      123 787            
11850 Forsikringspremier 17 865              40 000              -22 135        16 701              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 72 387              55 000              17 387         71 998              
11956 Kontingenter 1 925                -                    1 925           -                    
12000 Inventar og utstyr 1 440                6 000                -4 560          -                    
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               3 043                
12303 Service/kontroller bygg 2 150                -                    2 150           -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    2 000                -2 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 102 422            148 000            -45 578        147 244            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -28 000             28 000         -                    
15900 Avskrivninger 37 900              38 000              -100             37 900              
16290 Billettinntekter -16 377             -60 000             43 623         -46 722             
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -40 000             40 000         -50 640             
17290 Kompensert mva drift -102 422          -148 000          45 578         -147 244          
19900 Motpost avskrivninger -37 900             -38 000             100              -37 900             

Sum ansvar: 2503 Rognan svømmehall 1 251 643         1 404 298         -152 655      1 413 764         

Ansvar: 2601 Rognan ungdomsskole
10100 Fast lønn 321 520            282 677            38 843         1 231 971         
10101 Fast lønn lærere 9 474 598         9 720 180         -245 582      8 716 814         
10200 Lønn vikarer 102 809            -                    102 809       37 977              
10201 Lønn sykevikarer -                    -                    -               4 404                
10205 Vikarlønn lærere 164 618            -                    164 618       115 343            
10301 Lønn ekstrahjelp/engasjement lærere 336 616            295 678            40 938         768 471            
10401 Lønn overtid lærere 7 342                25 000              -17 658        11 751              
10507 Andre oppdr/godtgj. 443                   -                    443              22 045              
10799 Lønn til fordeling 61 835              -                    61 835         81 328              
10803 Møtegodtgjørelse -                    -                    -               975                   
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10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 84 161              43 553              40 608         122 467            
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 770 529            1 103 914         -333 385      1 250 730         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 19 421              19 000              421              20 236              
10990 Arbeidsgiveravgift 478 493            537 297            -58 804        611 634            
11000 Kontormateriell 74 223              12 000              62 223         493                   
11001 Utgifter papir/toner 3 750                20 000              -16 250        -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 11 256              10 000              1 256           13 066              
11003 Faglitteratur -                    20 000              -20 000        428                   
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 97 295              63 000              34 295         57 180              
11051 Fritt skolemateriell 21 027              37 685              -16 658        28 497              
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 134 701            64 000              70 701         200 602            
11053 Skolebibliotek 2 007                20 000              -17 993        6 882                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 20 193              6 000                14 193         4 073                
11150 Matvarer 24 989              31 000              -6 011          5 724                
11151 Bevertning 230                   -                    230              799                   
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -2 951               -                    -2 951          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 27 319              5 000                22 319         16 371              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 4 561                -                    4 561           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 24 996              1 700                23 296         2 295                
11203 Velferdstiltak brukere 8 341                5 000                3 341           7 212                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 5 300                5 000                300              9 265                
11206 Forbruksmateriell renhold 4 362                -                    4 362           5 281                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 9 209                -                    9 209           338                   
11209 Andre driftsutgifter 16 097              3 000                13 097         4 619                
11300 Telefonutgifter 1 068                6 000                -4 932          3 535                
11401 Annonser 13 985              5 000                8 985           1 185                
11500 Kursavgifter / kursopphold 28 153              37 000              -8 847          66 493              
11502 Foreleser/kursholder -                    -                    -               41 110              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 2 452                40 000              -37 548        11 888              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -190                  
11653 Stipendier, ikke trekkpliktig -                    -                    -               55 000              
11701 Skoleskyss 187 264            190 000            -2 736          194 464            
11702 Ekskursjoner 3 027                27 000              -23 973        58 195              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 2 845                -                    2 845           31 024              
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               486                   
11800 Strømutgifter 350 620            440 000            -89 380        488 404            
11802 Biovarme -                    270 000            -270 000      -                    
11840 Bioenergi 87 420              -                    87 420         137 353            
11850 Forsikringspremier 28 232              75 000              -46 768        26 416              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               130 687            
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 177 142            85 000              92 142         -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 381 895            225 000            156 895       261 311            
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    -                    -               7 711                
11954 Kopieringsavtaler 45 118              16 000              29 118         24 802              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 85 619              85 000              619              83 070              
11956 Kontingenter 7 135                -                    7 135           -                    
12000 Inventar og utstyr 346 912            135 000            211 912       349 877            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 582 672            280 000            302 672       125 784            
12007 Bøker mv til bibliotek 1 762                -                    1 762           -                    
12008 Diverse utstyr 5 931                222 000            -216 069      -                    
12009 Maskiner 9 589                -                    9 589           -                    
12200 Leie av driftsmidler 12 003              -                    12 003         1 592                
12201 Leie/leasing av maskiner 5 016                100 000            -94 984        -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 8 981                -                    8 981           -                    
12302 Fordelte maskinkostnader 616                   -                    616              -                    
12303 Service/kontroller bygg 2 077                -                    2 077           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    15 000              -15 000        -                    
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               551                   
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    10 000              -10 000        -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT 6 963                -                    6 963           -                    
12500 Materialer til vedlikehold 2 050                -                    2 050           2 566                
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12700 Konsulent-/arkitekttjenester 15 575              -                    15 575         15 504              
12702 Andre tjenester -                    -                    -               18 528              
13500 Refusjon til andre kommuner 58 200              -                    58 200         -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 612 563            558 000            54 563         511 968            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               42                     
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               20 601              
15900 Avskrivninger 307 526            274 000            33 526         274 398            
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -30 000             30 000         -31 127             
16900 Fordelte utgifter -                    -300 000          300 000       -81 918             
17000 Refusjon fra staten -205 230          -97 000             -108 230      -534 035          
17100 Refusjon sykepenger -461 367          -                    -461 367      -494 232          
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               41 740              
17290 Kompensert mva drift -612 563          -558 000          -54 563        -511 968          
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -521 287          -1 069 000       547 713       -965 863          
17700 Refusjon fra andre -663 994          -                    -663 994      -173 561          
19500 Bruk av bundne fond -6 685               -                    -6 685          -                    
19900 Motpost avskrivninger -298 726          -274 000          -24 726        -265 598          

Sum ansvar: 2601 Rognan ungdomsskole 12 919 849       13 097 684       -177 835      13 287 061       

Ansvar: 2701 Røkland skole
10100 Fast lønn 2 210 639         1 244 685         965 954       1 972 493         
10101 Fast lønn lærere 9 109 881         10 087 322       -977 441      8 933 126         
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    -                    -               180                   
10200 Lønn vikarer 201 230            12 000              189 230       376 113            
10201 Lønn sykevikarer 82 460              90 000              -7 540          103 867            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 3 417                -                    3 417           12 485              
10205 Vikarlønn lærere 806 336            -                    806 336       321 598            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 166 368            -                    166 368       -                    
10401 Lønn overtid lærere 5 378                10 000              -4 622          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 2 399                44 373              -41 974        23 349              
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               133 040            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 428 477            208 296            220 181       401 057            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere -                    -                    -               -153                  
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 745 849            1 157 351         -411 502      1 165 000         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 22 770              31 000              -8 230          21 394              
10990 Arbeidsgiveravgift 578 757            615 645            -36 888        653 587            
11000 Kontormateriell 103                   5 000                -4 897          -                    
11001 Utgifter papir/toner -                    6 000                -6 000          1 509                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 2 435                7 000                -4 565          6 158                
11003 Faglitteratur 3 372                10 000              -6 628          8 755                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 64 124              190 000            -125 876      75 135              
11051 Fritt skolemateriell 31 199              34 000              -2 801          43 924              
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 5 074                23 000              -17 926        4 655                
11053 Skolebibliotek -                    14 325              -14 325        -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 4 847                4 000                847              13 252              
11150 Matvarer 29 894              -                    29 894         32 195              
11151 Bevertning -                    -                    -               8 692                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -2 623               -                    -2 623          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 14 376              40 000              -25 624        48 056              
11202 Velferdstiltak /gaver 9 534                6 600                2 934           13 004              
11203 Velferdstiltak brukere 5 320                10 000              -4 680          29 160              
11204 Tjenestefrikjøp 39 081              -                    39 081         -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller)48 500              10 000              38 500         5 250                
11206 Forbruksmateriell renhold 31 803              11 000              20 803         6 177                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 3 671                -                    3 671           62                     
11209 Andre driftsutgifter 19 344              -                    19 344         2 007                
11300 Telefonutgifter 7 987                7 000                987              6 235                
11301 Porto 368                   2 000                -1 632          58                     
11302 Sambandsleie / internett -                    5 000                -5 000          -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           5 251                
11401 Annonser 16 070              15 000              1 070           26 169              
11500 Kursavgifter / kursopphold 13 500              16 000              -2 500          30 172              
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11502 Foreleser/kursholder -                    -                    -               11 845              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 6 864                9 000                -2 136          10 286              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               170                   
11651 Klesgodtgjørelse 12 752              -                    12 752         -                    
11656 Andre oppg. pl. godtgjørelser -                    -                    -               37 504              
11700 Drivstoff og rekvisita -                    5 000                -5 000          -                    
11701 Skoleskyss 813 844            822 000            -8 156          987 614            
11702 Ekskursjoner 15 243              57 000              -41 757        58 902              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 8 551                8 000                551              10 757              
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    3 000                -3 000          -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 15 000              15 500              -500             15 000              
11800 Strømutgifter 396 256            598 542            -202 286      628 140            
11850 Forsikringspremier 57 357              120 000            -62 643        55 783              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 11 542              -                    11 542         4 860                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 141 134            71 200              69 934         126 364            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 3 065                13 000              -9 935          14 051              
11954 Kopieringsavtaler 126 060            110 000            16 060         149 274            
11955 Kommunale eiendomsgebyr 109 041            100 000            9 041           147 796            
11956 Kontingenter 7 534                12 000              -4 466          -                    
12000 Inventar og utstyr 239                   14 000              -13 761        -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 97 431              80 000              17 431         62 972              
12002 Programvare -                    4 000                -4 000          -                    
12006 Teknisk utstyr -                    3 000                -3 000          4 066                
12007 Bøker mv til bibliotek -                    500                   -500             -                    
12008 Diverse utstyr -                    18 000              -18 000        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 68 447              55 000              13 447         -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               9 229                
12303 Service/kontroller bygg 4 178                -                    4 178           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    2 000                -2 000          -                    
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               3 752                
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    8 000                -8 000          8 108                
12403 Vedlikehold/service/support  IT 3 780                14 000              -10 220        -                    
12500 Materialer til vedlikehold 5 986                -                    5 986           11 788              
12702 Andre tjenester 12 300              -                    12 300         20 400              
13300 Kjøp av fylkeskomm.tjenes -                    -                    -               22 050              
13500 Refusjon til andre kommuner -                    200 000            -200 000      -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               93 017              
13750 Kjøp fra IKS -                    1 000                -1 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 342 801            425 000            -82 199        454 881            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -856 000          856 000       -                    
15002 Forsinkelsesrenter 65                     1 000                -935             127                   
15500 Avsetning til bundne fond 20 000              17 000              3 000           -                    
15900 Avskrivninger 794 120            797 000            -2 880          794 118            
16301 Fakturerte leieinntekter -22 400             -96 000             73 600         -159 040          
16900 Fordelte utgifter -                    -82 000             82 000         -                    
17000 Refusjon fra staten -335 943          -782 000          446 057       -623 921          
17001 Refusjon fra Nav -28 585             -                    -28 585        -38 114             
17100 Refusjon sykepenger -629 865          -90 000             -539 865      -364 127          
17101 Refusjon fødselspenger -88 036             -                    -88 036        -98 574             
17290 Kompensert mva drift -342 801          -425 000          82 199         -454 881          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -20 000             -                    -20 000        -180 066          
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -319 548          -210 000          -109 548      -161 877          
17700 Refusjon fra andre -367 290          -192 000          -175 290      -27 441             
18100 Andre statlige tilskudd -20 000             -                    -20 000        -                    
19500 Bruk av bundne fond -88 183             -                    -88 183        -                    
19900 Motpost avskrivninger -775 664          -797 000          21 336         -775 663          

Sum ansvar: 2701 Røkland skole 14 750 711       13 970 339       780 372       15 342 164       

Ansvar: 2702 SFO Røkland
10100 Fast lønn 335 803            570 913            -235 110      396 305            
10101 Fast lønn lærere 261 404            -                    261 404       125 505            
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    -                    -               49                     
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10200 Lønn vikarer 104 116            173 724            -69 608        269 785            
10201 Lønn sykevikarer 25 384              -                    25 384         4 614                
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 157                   -                    157              29                     
10205 Vikarlønn lærere -1 112               -                    -1 112          227                   
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 84 513              -                    84 513         -                    
10400 Lønn overtid -                    -                    -               304                   
10507 Andre oppdr/godtgj. 122                   -                    122              1 083                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 71 391              130 408            -59 017        127 329            
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 17 424              -                    17 424         19 724              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 296                2 000                -705             966                   
10990 Arbeidsgiveravgift 37 379              53 043              -15 664        44 059              
11003 Faglitteratur 274                   -                    274              -                    
11051 Fritt skolemateriell 1 466                -                    1 466           2 331                
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 3 504                3 000                504              -                    
11150 Matvarer 599                   -                    599              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               -7 823               
11209 Andre driftsutgifter 81                     -                    81                 -                    
11401 Annonser -                    -                    -               6 500                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    2 000                -2 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 525                1 000                525              1 230                
11650 Telefongodtgjørelse -                    1 000                -1 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 2 557                2 000                557              -                    
11702 Ekskursjoner -                    1 000                -1 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 380                -                    1 380           -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 925                   -                    925              5 512                
12000 Inventar og utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               395                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 639                6 000                -4 361          1 729                
16001 Foreldrebetaling -121 206          -310 382          189 176       -226 721          
16002 Betalt for kost -9 800               -                    -9 800          -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -200 000          200 000       -                    
17100 Refusjon sykepenger -75 232             -                    -75 232        -75 740             
17290 Kompensert mva drift -1 639               -6 000               4 361           -1 729               
17700 Refusjon fra andre -2 905               -                    -2 905          -                    

Sum ansvar: 2702 SFO Røkland 741 044            431 706            309 338       695 664            

Ansvar: 2703 Norskopplæring voksne
10100 Fast lønn -                    -                    -               30 476              
10101 Fast lønn lærere 2 594 942         2 324 577         270 365       2 413 222         
10205 Vikarlønn lærere 261 404            40 000              221 404       100 837            
10301 Lønn ekstrahjelp/engasjement lærere -                    -                    -               136 712            
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 814                -                    1 814           3 674                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    -                    -               55 450              
10903 Pensjonsinnskudd, lærere 223 805            261 085            -37 280        289 459            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 248                5 000                248              5 357                
10990 Arbeidsgiveravgift 113 018            118 346            -5 328          133 360            
11000 Kontormateriell -                    6 000                -6 000          -                    
11001 Utgifter papir/toner -                    10 000              -10 000        -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    9 000                -9 000          2 015                
11003 Faglitteratur 114                   -                    114              274                   
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 25 149              45 462              -20 313        37 386              
11051 Fritt skolemateriell 9 434                15 000              -5 566          -                    
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 1 676                6 000                -4 324          184                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 920                -                    1 920           -                    
11150 Matvarer 3 295                -                    3 295           1 804                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               2 189                
11202 Velferdstiltak /gaver 1 458                5 000                -3 543          -                    
11203 Velferdstiltak brukere -                    2 000                -2 000          -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 6 470                -                    6 470           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 4 478                10 000              -5 522          -                    
11300 Telefonutgifter -                    1 830                -1 830          -                    
11302 Sambandsleie / internett -                    5 000                -5 000          -                    
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11401 Annonser 17 137              -                    17 137         -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    12 000              -12 000        1 767                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 400                   12 000              -11 600        241                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 1 558                6 000                -4 442          1 779                
11701 Skoleskyss 48 000              60 000              -12 000        144 643            
11702 Ekskursjoner -                    -                    -               214                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 671                   8 000                -7 329          622                   
11705 Forsikring, årsavgifter -                    8 000                -8 000          -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 595                -                    1 595           8 144                
11800 Strømutgifter 171 453            200 000            -28 547        234 554            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 9 292                25 000              -15 708        9 878                
11954 Kopieringsavtaler 9 600                15 000              -5 400          -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    29 000              -29 000        7 085                
11956 Kontingenter -                    1 000                -1 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 7 109                30 000              -22 891        -                    
12002 Programvare -                    10 000              -10 000        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 62 400              78 000              -15 600        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 74 988              61 000              13 988         80 667              
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -2 500               -                    -2 500          -8 400               
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -348 581          
17000 Refusjon fra staten -167 100          -1 648 300       1 481 200    -2 165 232       
17100 Refusjon sykepenger -566 529          -40 000             -526 529      -488 170          
17290 Kompensert mva drift -74 988             -61 000             -13 988        -80 667             
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -50 000             -                    -50 000        -                    
17700 Refusjon fra andre -153 061          -340 000          186 939       -                    
18100 Andre statlige tilskudd -589 000          -                    -589 000      -                    

Sum ansvar: 2703 Norskopplæring voksne 2 055 247         1 332 000         723 247       610 945            

Ansvar: 3100 Helsesenteret
10100 Fast lønn 114 781            113 859            922              111 781            
10200 Lønn vikarer 17 122              -                    17 122         -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 63                     -                    63                 -                    
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 1 162                -                    1 162           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 107                   -                    107              240                   
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               16 402              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 13 570              17 404              -3 834          23 918              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    4 000                -4 000          -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 6 769                7 358                -589             6 938                
11000 Kontormateriell 17 118              30 000              -12 882        12 586              
11001 Utgifter papir/toner 11 867              24 000              -12 133        20 543              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 8 250                7 000                1 250           7 575                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 17 860              -                    17 860         -                    
11150 Matvarer 33 852              35 000              -1 148          38 682              
11151 Bevertning -                    -                    -               2 930                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               78                     
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    -                    -               11 253              
11202 Velferdstiltak /gaver 5 248                8 000                -2 752          18 851              
11203 Velferdstiltak brukere -                    -                    -               700                   
11206 Forbruksmateriell renhold 27 591              28 500              -909             32 372              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 4 839                5 000                -161             2 170                
11209 Andre driftsutgifter 880                   -                    880              -                    
11300 Telefonutgifter 83 907              70 000              13 907         26 959              
11301 Porto 25 835              40 000              -14 165        28 420              
11302 Sambandsleie / internett 44 759              80 000              -35 241        54 318              
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 3 554                25 000              -21 446        10 136              
11401 Annonser -                    15 000              -15 000        4 782                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    -                    -               6 000                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               3 300                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    -                    -               1 860                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -107                  -                    -107             93                     
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11700 Drivstoff og rekvisita 1 811                -                    1 811           -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               43                     
11707 Andre transportutgifter/frakt 496                   -                    496              -                    
11800 Strømutgifter 51 012              125 000            -73 988        -                    
11802 Biovarme 31 519              30 000              1 519           -                    
11810 Fjernvarme /fjernkjøling -                    -                    -               2 241                
11840 Bioenergi 3 582                -                    3 582           41 174              
11850 Forsikringspremier 13 966              161 000            -147 034      13 063              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 45 277              25 000              20 277         41 805              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 2 400                15 000              -12 600        20 315              
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    3 000                -3 000          11 089              
11954 Kopieringsavtaler -                    20 000              -20 000        9 806                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 42 395              66 000              -23 605        47 537              
12000 Inventar og utstyr 14 332              5 000                9 332           3 983                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 26 542              15 000              11 542         34 027              
12002 Programvare 1 640                -                    1 640           -                    
12003 Mediautstyr 52 083              -                    52 083         -                    
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               91 470              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 21 562              -                    21 562         -                    
12200 Leie av driftsmidler -                    10 000              -10 000        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 81 097              -                    81 097         -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 18 633              -                    18 633         5 267                
12303 Service/kontroller bygg 1 849                -                    1 849           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin1 250                -                    1 250           -                    
12401 Reparasjoner annet -                    5 000                -5 000          -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 204 107            140 000            64 107         182 725            
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    -                    -               9 540                
13750 Kjøp fra IKS -                    15 000              -15 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 206 983            150 000            56 983         173 575            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -24 000             24 000         -                    
15900 Avskrivninger 248 729            248 000            729              248 729            
16004 Brukerbetaling, direkteført -                    -                    -               -2 521               
16300 Husleie og leie av lokaler -50 040             -51 000             960              -50 040             
17100 Refusjon sykepenger -5 284               -                    -5 284          -                    
17290 Kompensert mva drift -206 983          -150 000          -56 983        -173 575          
19900 Motpost avskrivninger -237 549          -248 000          10 451         -237 549          

Sum ansvar: 3100 Helsesenteret 1 010 437         1 070 121         -59 684        915 590            

Ansvar: 3101 Miljørettet helsevern
12702 Andre tjenester 34 019              -                    34 019         -                    
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 217 201            -                    217 201       207 237            
13750 Kjøp fra IKS -                    207 000            -207 000      -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 8 505                -                    8 505           -                    
17290 Kompensert mva drift -8 505               -                    -8 505          -                    

Sum ansvar: 3101 Miljørettet helsevern 251 220            207 000            44 220         207 237            

Ansvar: 3102 Helsestasjon
10100 Fast lønn 309 058            227 718            81 340         760 824            
10102 Fast lønn sykepleiere 2 395 196         2 807 446         -412 250      2 226 877         
10200 Lønn vikarer 84 102              -                    84 102         -                    
10400 Lønn overtid 7 950                7 000                950              3 105                
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 274                -                    4 274           27 302              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 26 888              35 808              -8 920          47 836              
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 487 052            402 244            84 808         526 318            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 6 405                7 000                -595             6 741                
10990 Arbeidsgiveravgift 142 434            170 272            -27 838        182 712            
11000 Kontormateriell 1 607                10 000              -8 393          5 763                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    2 000                -2 000          -                    
11003 Faglitteratur 967                   2 000                -1 033          429                   
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11050 Undervisningsmateriell/lærebøker -                    4 000                -4 000          326                   
11052 Arbeidsmat. praktisk undervisning 147                   -                    147              -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 317                   5 000                -4 683          12 454              
11140 Medisiner 91 085              150 000            -58 915        174 049            
11150 Matvarer -                    -                    -               2 854                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -                    2 000                -2 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    700                   -700             -                    
11203 Velferdstiltak brukere -                    -                    -               122                   
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    -                    -               5 940                
11401 Annonser 3 980                12 000              -8 020          1 930                
11500 Kursavgifter / kursopphold 100 788            21 000              79 788         46 542              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 17 426              25 000              -7 574          28 794              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -720                  -                    -720             2 551                
11650 Telefongodtgjørelse -                    9 000                -9 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 18 151              5 000                13 151         61 510              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               1 500                
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    68 000              -68 000        2 320                
12000 Inventar og utstyr 2 878                14 600              -11 722        2 809                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 10 856              15 000              -4 144          5 480                
12008 Diverse utstyr -                    12 000              -12 000        -                    
12090 Medisinsk utstyr -                    4 000                -4 000          815                   
12401 Reparasjoner annet -                    1 000                -1 000          -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 97 777              -                    97 777         114 486            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 53 630              77 000              -23 370        80 831              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -60 000             60 000         -                    
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               186 387            
16005 Brukerbetaling 2 715                -                    2 715           -4 143               
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -80 000             80 000         -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -150 872          -100 000          -50 872        -317 685          
17000 Refusjon fra staten -719 692          -                    -719 692      -655 079          
17100 Refusjon sykepenger -10 568             -                    -10 568        -21 629             
17290 Kompensert mva drift -53 630             -77 000             23 370         -80 831             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -800 000          800 000       -                    
19500 Bruk av bundne fond -112 409          -                    -112 409      -190 750          

Sum ansvar: 3102 Helsestasjon 2 817 790         2 979 788         -161 998      3 249 490         

Ansvar: 3103 Folkehelse
10102 Fast lønn sykepleiere 269 788            264 212            5 576           264 539            
10507 Andre oppdr/godtgj. 2 566                -                    2 566           2 648                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 32 765              -                    32 765         23 367              
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 51 245              37 092              14 153         50 246              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   -                    963              963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 14 836              16 335              -1 499          17 481              
11000 Kontormateriell -                    -                    -               5 012                
11150 Matvarer -                    10 000              -10 000        2 746                
11151 Bevertning -                    -                    -               4 750                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 1 100                -                    1 100           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    -                    -               1 500                
11209 Andre driftsutgifter 55 781              -                    55 781         -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -                    10 000              -10 000        -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    20 389              -20 389        17 075              
11502 Foreleser/kursholder -                    -                    -               44 700              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 2 772                -                    2 772           8 301                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -454                  -                    -454             465                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 3 900                -                    3 900           25 134              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               4 679                
12000 Inventar og utstyr -                    6 000                -6 000          49 216              
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               111                   
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    42 000              -42 000        -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               55 940              
12500 Materialer til vedlikehold -                    -                    -               6 717                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 13 343              40 000              -26 657        26 367              
14300 Overføring til fylkeskommuner -                    -                    -               25 000              
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15500 Avsetning til bundne fond 280 500            -                    280 500       261 612            
17290 Kompensert mva drift -13 343             -40 000             26 657         -26 367             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -280 500          -245 000          -35 500        -420 000          
17700 Refusjon fra andre -5 000               -                    -5 000          -50 000             
18900 Overføring fra andrre (private) -20                    -                    -20               -32 000             
19500 Bruk av bundne fond -46 761             -                    -46 761        -167 359          

Sum ansvar: 3103 Folkehelse 383 480            161 028            222 452       202 843            

Ansvar: 3106 Jordmor
10102 Fast lønn sykepleiere 583 798            583 798            -               577 526            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 34 184              34 184              -               34 184              
10400 Lønn overtid -                    10 000              -10 000        -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               571                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    4 927                -4 927          -                    
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 117 393            82 941              34 452         116 316            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   2 000                -1 037          963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 32 421              33 854              -1 433          37 244              
11000 Kontormateriell 728                   -                    728              159                   
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    4 000                -4 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    6 000                -6 000          5 922                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               713                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               15 194              
12000 Inventar og utstyr -                    12 000              -12 000        -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 10 206              -                    10 206         -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2 591                1 000                1 591           714                   
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -3 000               3 000           -                    
17000 Refusjon fra staten -5 100               -                    -5 100          -                    
17002 Refusjon fra Helfo -72 481             -10 000             -62 481        -109 366          
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -                    -15 000             15 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -2 591               -1 000               -1 591          -714                  
17702 Fakturert refusjon -                    -                    -               -2 550               

Sum ansvar: 3106 Jordmor 702 110            745 704            -43 594        676 874            

Ansvar: 3107 Fysak
10100 Fast lønn 276 056            -                    276 056       273 431            
10102 Fast lønn sykepleiere 173 661            276 056            -102 395      -                    
10200 Lønn vikarer -                    5 000                -5 000          4 205                
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               2 200                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    1 160                -1 160          673                   
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 86 196              39 607              46 589         51 989              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   -                    963              963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 22 872              14 382              8 490           17 027              
11000 Kontormateriell -                    4 000                -4 000          849                   
11001 Utgifter papir/toner 2 039                -                    2 039           -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    1 000                -1 000          -                    
11003 Faglitteratur 109                   -                    109              5 530                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 3 814                -                    3 814           -                    
11150 Matvarer 958                   -                    958              1 019                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 621                   3 000                -2 379          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    10 000              -10 000        4 500                
11502 Foreleser/kursholder 2 000                -                    2 000           2 000                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    5 000                -5 000          1 156                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               404                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               3 614                
11850 Forsikringspremier -                    2 000                -2 000          -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               27 448              
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 3 360                24 000              -20 640        -                    
12000 Inventar og utstyr -                    6 000                -6 000          1 500                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               4 418                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 6 144                6 000                144              9 852                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2 310                -                    2 310           4 170                
16004 Brukerbetaling, direkteført -                    -125 000          125 000       -                    
16005 Brukerbetaling -53 250             -                    -53 250        -124 000          
17290 Kompensert mva drift -2 310               -                    -2 310          -4 170               

Sum ansvar: 3107 Fysak 525 544            272 205            253 339       288 778            
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Ansvar: 3108 Legetjeneste
10100 Fast lønn 10 277 347       10 042 477       234 870       11 270 591       
10102 Fast lønn sykepleiere 1 488 529         1 162 199         326 330       1 133 202         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 3 059                -                    3 059           -                    
10200 Lønn vikarer 297 454            68 000              229 454       192 065            
10203 Ferievikarer 36 977              -                    36 977         -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 6 915                -                    6 915           -                    
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 5 381                -                    5 381           -                    
10400 Lønn overtid 8 966                -                    8 966           11 312              
10503 Vaktordning inkl. utrykning -                    -                    -               1 363 711         
10507 Andre oppdr/godtgj. 189 834            -                    189 834       8 393                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 373 518         1 555 059         -181 541      2 607 648         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 287 138            164 735            122 403       216 204            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 13 681              10 000              3 681           14 865              
10990 Arbeidsgiveravgift 590 424            653 486            -63 062        842 865            
11000 Kontormateriell -2 640               5 000                -7 640          4 119                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    1 500                -1 500          850                   
11003 Faglitteratur 1 500                -                    1 500           1 950                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 381 919            330 000            51 919         328 049            
11140 Medisiner 33 484              80 000              -46 516        63 649              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 52 617              66 000              -13 383        110 290            
11202 Velferdstiltak /gaver 1 235                1 500                -265             756                   
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 5 590                -                    5 590           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold -                    -                    -               1 143                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               440                   
11209 Andre driftsutgifter 41 157              -                    41 157         -                    
11300 Telefonutgifter -                    -                    -               546                   
11302 Sambandsleie / internett 1 552                17 000              -15 448        13 385              
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               1 151                
11401 Annonser 50 585              -                    50 585         46 078              
11500 Kursavgifter / kursopphold 4 800                60 000              -55 200        60 726              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 4 400                -                    4 400           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 11 892              30 000              -18 108        26 637              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -141                  -                    -141             3 038                
11650 Telefongodtgjørelse -                    15 000              -15 000        -                    
11700 Drivstoff og rekvisita -4 575               -                    -4 575          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 16 567              -                    16 567         40 500              
11707 Andre transportutgifter/frakt 702                   -                    702              -                    
11800 Strømutgifter -908                  12 000              -12 908        14 751              
11850 Forsikringspremier 116 346            120 000            -3 654          134 836            
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 103 350            140 000            -36 650        189 344            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 78 946              80 000              -1 054          108 379            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 1 552                11 000              -9 448          8 260                
12000 Inventar og utstyr 17 017              21 877              -4 860          342                   
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 46 397              40 000              6 397           17 905              
12002 Programvare 15 400              -                    15 400         -                    
12003 Mediautstyr 11 200              20 000              -8 800          -                    
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               846                   
12008 Diverse utstyr -                    554 000            -554 000      -                    
12090 Medisinsk utstyr 49 524              86 000              -36 476        52 388              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 4 575                75 000              -70 425        6 152                
12401 Reparasjoner annet 9 623                5 000                4 623           2 459                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 263 729            200 000            63 729         142 065            
12403 Vedlikehold/service/support  IT 990                   -                    990              -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 306                   -                    306              255                   
12702 Andre tjenester 1 955                -                    1 955           -                    
13000 Kjøp av statlige tjenester -                    -                    -               30 729              
13500 Refusjon til andre kommuner -33 915             -                    -33 915        38 664              
13701 Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter -                    323 000            -323 000      -3 750               
13704 Stimuleringstilskudd 4 687                650 000            -645 313      -                    
14000 Overføring til stat/ trygdeforv -                    40 000              -40 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 263 640            280 000            -16 360        227 319            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -237 000          237 000       -                    
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               128 543            
15900 Avskrivninger -                    18 000              -18 000        17 618              
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16002 Betalt for kost -                    -                    -               -532                  
16004 Brukerbetaling, direkteført -2 008 871       -2 234 000       225 129       -2 073 935       
16005 Brukerbetaling -35 725             -500 000          464 275       -90 332             
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -276 141          -275 000          -1 141          -340 987          
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -143 066          -                    -143 066      -41 769             
16300 Husleie og leie av lokaler -93 900             -                    -93 900        -71 800             
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -573 000          573 000       -                    
17000 Refusjon fra staten -567 000          -1 190 000       623 000       -660 543          
17005 Refusjon fastleger -4 606 306       -2 300 000       -2 306 306   -4 095 402       
17006 Refusjon turnuskandidat -541 514          -750 000          208 486       -662 089          
17100 Refusjon sykepenger -325 121          -100 000          -225 121      -148 181          
17101 Refusjon fødselspenger 5 438                -                    5 438           -204 701          
17290 Kompensert mva drift -263 640          -280 000          16 360         -227 319          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -410 000          
17500 Refusjon fra kommuner 40 000              -                    40 000         -49 986             
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -394 031          
17702 Fakturert refusjon -39 600             -                    -39 600        -38 200             
19900 Motpost avskrivninger -                    -18 000             18 000         -17 618             

Sum ansvar: 3108 Legetjeneste 7 278 837         8 480 833         -1 201 996   9 953 843         

Ansvar: 3109 Legevaktsentral
10507 Andre oppdr/godtgj. 49                     -                    49                 -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 2                       -                    2                   -                    
11000 Kontormateriell 179                   -                    179              -                    
11209 Andre driftsutgifter 2 003                -                    2 003           -                    
11300 Telefonutgifter 581                   -                    581              2 292                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               9                       
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 322                   -                    322              -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 10 000              -                    10 000         8 357                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 259                -                    1 259           1 553                
11707 Andre transportutgifter/frakt 693                   -                    693              194                   
11850 Forsikringspremier 7 809                -                    7 809           12 597              
12000 Inventar og utstyr 63                     -                    63                 -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 64 846              -                    64 846         51 894              
13000 Kjøp av statlige tjenester 803 891            -                    803 891       748 962            
13500 Refusjon til andre kommuner 4 123 733         2 270 000         1 853 733    -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 646                   -                    646              573                   
17290 Kompensert mva drift -646                  -                    -646             -573                  

Sum ansvar: 3109 Legevaktsentral 5 015 430         2 270 000         2 745 430    825 859            

Ansvar: 3110 Fysioterapi
10100 Fast lønn 482 487            526 729            -44 242        516 231            
10507 Andre oppdr/godtgj. 3 970                -                    3 970           3 506                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 58 429              81 149              -22 720        110 398            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 440                -                    5 440           5 778                
10990 Arbeidsgiveravgift 23 903              29 093              -5 190          30 198              
11000 Kontormateriell -                    4 000                -4 000          -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell -                    5 000                -5 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    300                   -300             -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    10 000              -10 000        -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 22 257              35 000              -12 744        24 134              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               507                   
11952 Programvare, innkjøp og lisens 9 200                63 000              -53 800        38 617              
12000 Inventar og utstyr 961                   20 000              -19 039        34 917              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 8 480                -                    8 480           3 125                
12090 Medisinsk utstyr 60 690              -                    60 690         1 441                
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               350                   
12402 Driftsavtaler med datasentraler 23 167              -                    23 167         7 121                
12702 Andre tjenester 9 872                -                    9 872           -                    
13000 Kjøp av statlige tjenester 4 546                15 000              -10 454        16 630              
13500 Refusjon til andre kommuner -4 546               -                    -4 546          2 937                
13701 Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter 1 907 824         2 215 000         -307 176      2 064 956         
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 22 652              25 000              -2 348          18 661              
16300 Husleie og leie av lokaler -356 838          -399 000          42 162         -375 717          
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17100 Refusjon sykepenger -37 087             -                    -37 087        -16 721             
17290 Kompensert mva drift -22 652             -25 000             2 348           -18 661             

Sum ansvar: 3110 Fysioterapi 2 222 754         2 605 271         -382 517      2 468 408         

Ansvar: 3111 Ergoterapi
10100 Fast lønn 575 686            616 496            -40 810        536 254            
10102 Fast lønn sykepleiere 42 493              -                    42 493         -                    
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               2 839                
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 215                -                    1 215           1 417                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 61 394              95 966              -34 572        64 752              
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 20 199              -                    20 199         19 345              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 974                   2 000                -1 026          930                   
10990 Arbeidsgiveravgift 32 716              33 834              -1 118          31 351              
11000 Kontormateriell 490                   4 000                -3 510          319                   
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    -                    -               490                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell -                    -                    -               140                   
11401 Annonser -                    -                    -               13 178              
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    10 000              -10 000        -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 8 158                25 000              -16 842        9 765                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -22                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               264                   
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               30                     
12000 Inventar og utstyr 14 187              20 000              -5 813          4 539                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 13 718              -                    13 718         -                    
12090 Medisinsk utstyr -                    -                    -               116                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 6 976                2 000                4 976           4 573                
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               3 578                
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -8 093               
17290 Kompensert mva drift -6 976               -2 000               -4 976          -4 573               

Sum ansvar: 3111 Ergoterapi 771 232            807 296            -36 064        681 193            

Ansvar: 3112 Tjenester flyktningemottak
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               -110                  
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 5 193                -                    5 193           2 801                

Sum ansvar: 3112 Tjenester flyktningemottak 5 193                -                    5 193           2 691                

Ansvar: 3200 Administrasjon sosialenheten
10100 Fast lønn -                    -                    -               714 065            
10503 Vaktordning inkl. utrykning -                    -                    -               20 160              
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               694                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    -                    -               156 746            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    -                    -               963                   
10990 Arbeidsgiveravgift -470                  -                    -470             47 902              
11000 Kontormateriell -                    10 000              -10 000        3 901                
11003 Faglitteratur -                    -                    -               3 977                
11150 Matvarer 242                   -                    242              -                    
11151 Bevertning -                    5 000                -5 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    8 000                -8 000          -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    -                    -               3 840                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               352                   
11209 Andre driftsutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11300 Telefonutgifter 623                   22 000              -21 377        11 408              
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               437                   
11401 Annonser -                    3 000                -3 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 4 547                35 000              -30 453        11 896              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               6 600                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    5 000                -5 000          52 687              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    20 000              -20 000        36 645              
11800 Strømutgifter -                    10 000              -10 000        4 209                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    5 000                -5 000          -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 75 716              140 000            -64 284        108 716            
11954 Kopieringsavtaler -                    10 000              -10 000        740                   
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12000 Inventar og utstyr -                    7 000                -7 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 1 068                15 000              -13 932        -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    27 000              -27 000        -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 130 072            30 000              100 072       14 766              
12602 Vaktmestertjenester -                    10 000              -10 000        -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    40 000              -40 000        -                    
13000 Kjøp av statlige tjenester -                    65 000              -65 000        60 301              
13500 Refusjon til andre kommuner 61 161              -                    61 161         -                    
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 492 185            565 000            -72 815        486 374            
13750 Kjøp fra IKS -                    5 000                -5 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 32 807              55 000              -22 193        14 467              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -579 035          579 035       -                    
15002 Forsinkelsesrenter 50                     -                    50                 -                    
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               107 020            
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -97 812             -89 278             -8 534          -107 820          
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               3 230                
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               -10 156             
17290 Kompensert mva drift -32 807             -55 000             22 193         -14 467             

Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialenheten 667 383            370 687            296 696       1 739 651         

Ansvar: 3203 Barnevern
10100 Fast lønn 3 343 278         3 621 395         -278 117      3 286 951         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 7 174                -                    7 174           157                   
10200 Lønn vikarer 267                   -                    267              -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               4 779                
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer -                    -                    -               4 005                
10400 Lønn overtid 67 164              47 000              20 164         44 039              
10500 Lønn avlastning 50 728              350 000            -299 272      139 166            
10502 Lønn fosterhjem 1 956 204         2 787 400         -831 196      2 286 109         
10503 Vaktordning inkl. utrykning 221 964            -                    221 964       329 029            
10504 Lønn støttekontakt 7 203                72 000              -64 797        28 150              
10507 Andre oppdr/godtgj. 25 528              35 000              -9 472          48 245              
10804 Tapt arbeidsfortjeneste -                    -                    -               2 530                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 456 620            626 664            -170 044      775 539            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 774                -                    5 774           6 262                
10990 Arbeidsgiveravgift 263 692            364 199            -100 507      350 043            
11000 Kontormateriell 2 466                10 000              -7 534          3 418                
11001 Utgifter papir/toner 859                   -                    859              -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 540                   5 000                -4 460          -                    
11003 Faglitteratur -                    -                    -               2 615                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker -                    -                    -               2 390                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 202                   -                    202              -                    
11140 Medisiner -                    -                    -               1 083                
11150 Matvarer 10 863              5 000                5 863           6 604                
11151 Bevertning 110                   -                    110              -                    
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 258                   -                    258              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 10 226              3 000                7 226           4 230                
11202 Velferdstiltak /gaver 4 319                1 200                3 119           3 354                
11203 Velferdstiltak brukere -                    22 000              -22 000        1 000                
11204 Tjenestefrikjøp 82 405              15 646              66 759         110 448            
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller)215 190            220 000            -4 810          230 126            
11206 Forbruksmateriell renhold 382                   -                    382              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 2 328                -                    2 328           -                    
11209 Andre driftsutgifter 2 503                -                    2 503           -                    
11300 Telefonutgifter 10 329              31 000              -20 671        21 616              
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 1 549                -                    1 549           -                    
11401 Annonser -                    -                    -               15 677              
11402 Opplysning / informasjon -                    10 000              -10 000        167                   
11403 Gaver ved representasjon 3 192                -                    3 192           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 77 198              10 000              67 198         101 392            
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 11 344              70 000              -58 657        23 720              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -399                  -                    -399             4 189                
11655 Fosterhjemsgodtgj.(utg.g.gj.) 1 421 727         1 867 000         -445 273      1 740 595         
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11700 Drivstoff og rekvisita 11 205              13 000              -1 795          18 248              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 93 269              170 000            -76 731        174 071            
11705 Forsikring, årsavgifter -                    10 000              -10 000        733                   
11706 Vedlikehold /service transportmidler 17 895              -                    17 895         800                   
11707 Andre transportutgifter/frakt 5 143                70 000              -64 857        7 992                
11800 Strømutgifter 6 092                10 000              -3 908          3 226                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 12 148              -                    12 148         636                   
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 211 425            218 000            -6 575          155 796            
11954 Kopieringsavtaler 9 335                15 500              -6 165          5 730                
11956 Kontingenter -                    -                    -               540                   
12000 Inventar og utstyr 6 478                17 252              -10 774        11 101              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 39 607              -                    39 607         -                    
12005 Trygghetsalarm 2 981                -                    2 981           -                    
12008 Diverse utstyr -                    33 000              -33 000        -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 53 602              80 000              -26 398        64 401              
12201 Leie/leasing av maskiner 5 319                -                    5 319           -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 11 473              220 000            -208 527      78 780              
12403 Vedlikehold/service/support  IT 654                   -                    654              -                    
12701 Juridisk bistand 14 343              175 000            -160 657      26 937              
12702 Andre tjenester 17 345              -                    17 345         710                   
13000 Kjøp av statlige tjenester 570 277            1 186 000         -615 723      1 769 513         
13500 Refusjon til andre kommuner 151 873            120 000            31 873         187 900            
13703 Kjøp av tjenester private -                    20 000              -20 000        12 365              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 58 012              70 000              -11 988        66 785              
14701 Bidrag/sosialhjelp -                    10 000              -10 000        -                    
14703 Bidrag barnehageopphold/SFO 16 119              160 000            -143 881      43 478              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -216 000          216 000       -                    
15002 Forsinkelsesrenter 47                     -                    47                 1 250                
15500 Avsetning til bundne fond 75 000              -                    75 000         29 739              
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               4 845                
17000 Refusjon fra staten -1 313 631       -1 176 700       -136 931      -1 288 593       
17100 Refusjon sykepenger -59 313             -                    -59 313        -109 321          
17290 Kompensert mva drift -58 012             -70 000             11 988         -66 785             
17500 Refusjon fra kommuner -1 220 822       -1 016 000       -204 822      -1 291 680       
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -56 000             -                    -56 000        -                    
17700 Refusjon fra andre -                    -76 000             76 000         -                    

Sum ansvar: 3203 Barnevern 6 945 048         10 216 556       -3 271 508   9 486 824         

Ansvar: 3204 Psykiatri
10100 Fast lønn 1 250 234         1 151 976         98 258         1 568 096         
10101 Fast lønn lærere -                    -                    -               1 960                
10102 Fast lønn sykepleiere 1 347 222         525 388            821 834       599 810            
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    10 000              -10 000        -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 366                   -                    366              5 360                
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 8 288                -                    8 288           -                    
10400 Lønn overtid 22 448              27 000              -4 552          11 639              
10500 Lønn avlastning -                    -                    -               2 255                
10504 Lønn støttekontakt 11 275              20 000              -8 725          2 255                
10507 Andre oppdr/godtgj. 212                   10 000              -9 788          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 116 004            291 431            -175 427      215 267            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 365 917            74 540              291 377       223 540            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 343                -                    5 343           4 561                
10990 Arbeidsgiveravgift 118 119            135 609            -17 490        123 774            
11000 Kontormateriell -                    5 000                -5 000          6 907                
11003 Faglitteratur 388                   -                    388              379                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 202                   10 000              -9 798          -                    
11150 Matvarer 11 046              5 000                6 046           8 669                
11151 Bevertning -                    5 000                -5 000          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    5 000                -5 000          25 157              
11202 Velferdstiltak /gaver 10 000              5 000                5 000           15 600              
11203 Velferdstiltak brukere -                    5 000                -5 000          2 640                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 5 687                5 000                687              384                   
11206 Forbruksmateriell renhold 336                   -                    336              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 931                -                    1 931           2 062                
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11300 Telefonutgifter 6 253                15 000              -8 747          6 373                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               30                     
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 1 549                -                    1 549           -                    
11401 Annonser -                    -                    -               6 385                
11403 Gaver ved representasjon 500                   -                    500              -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 837                   15 000              -14 163        3 200                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 471                   10 000              -9 529          -                    
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -42                    -                    -42               -                    
11651 Klesgodtgjørelse 5 100                -                    5 100           12 413              
11700 Drivstoff og rekvisita 7 800                50 000              -42 200        28 799              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 2 351                -                    2 351           683                   
11705 Forsikring, årsavgifter -                    45 000              -45 000        2 200                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 5 479                -                    5 479           5 975                
11707 Andre transportutgifter/frakt 8 418                10 000              -1 582          25 237              
11800 Strømutgifter 7 925                30 000              -22 075        3 359                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 13 250              -                    13 250         4 203                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 224 623            170 000            54 623         206 912            
11954 Kopieringsavtaler 9 335                5 500                3 835           5 730                
12000 Inventar og utstyr -                    15 000              -15 000        15 244              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 2 893                20 000              -17 107        8 723                
12005 Trygghetsalarm 1 863                -                    1 863           -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 184 800            190 000            -5 200          153 534            
12201 Leie/leasing av maskiner 4 008                -                    4 008           -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 8 188                5 000                3 188           15 110              
12702 Andre tjenester 270                   -                    270              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12 804              20 000              -7 196          27 010              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -8 000               8 000           -                    
15002 Forsinkelsesrenter 90                     -                    90                 1 330                
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               4 845                
17100 Refusjon sykepenger -77 286             -                    -77 286        -282 048          
17101 Refusjon fødselspenger -354 870          -                    -354 870      -                    
17290 Kompensert mva drift -12 804             -20 000             7 196           -27 010             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -330 000          -                    -330 000      -877 194          
19500 Bruk av bundne fond -                    -550 000          550 000       -                    

Sum ansvar: 3204 Psykiatri 3 008 824         2 313 444         695 380       2 171 358         

Ansvar: 3205 Boligkontor
10100 Fast lønn 253 338            253 077            261              212 506            
10400 Lønn overtid -                    2 000                -2 000          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 30 386              39 689              -9 303          41 384              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   -                    963              803                   
10990 Arbeidsgiveravgift 11 930              16 053              -4 123          12 077              
11000 Kontormateriell -                    5 000                -5 000          -                    
11001 Utgifter papir/toner -                    4 000                -4 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter -                    5 000                -5 000          -                    
11401 Annonser -                    5 000                -5 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    5 000                -5 000          3 953                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    5 000                -5 000          -                    
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh 9 845                20 000              -10 155        9 891                
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    5 000                -5 000          2 398                
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    3 000                -3 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    2 000                -2 000          600                   
14702 Utbedringstilskudd 367 560            309 000            58 560         300 000            
16201 Gebyr (purregebyr mv) -10 260             -20 000             9 740           -11 475             
17100 Refusjon sykepenger -6 748               -                    -6 748          -27 131             
17290 Kompensert mva drift -                    -2 000               2 000           -600                  
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -783                  
18101 Andre statlige tilskudd, virksomheter -                    -                    -               -300 000          

Sum ansvar: 3205 Boligkontor 657 015            656 819            196              243 624            
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Ansvar: 3500 Nav felles
10100 Fast lønn 1 871 171         2 436 827         -565 656      2 341 498         
10507 Andre oppdr/godtgj. 386                   -                    386              1 022                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 273 194            394 632            -121 438      519 329            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 4 120                -                    4 120           4 953                
10990 Arbeidsgiveravgift 90 452              144 016            -53 564        140 552            
11000 Kontormateriell 71 077              40 000              31 077         119 132            
11003 Faglitteratur -                    -                    -               982                   
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker -                    5 000                -5 000          -                    
11140 Medisiner -117                  -                    -117             -                    
11150 Matvarer -                    -                    -               3 277                
11151 Bevertning -                    4 000                -4 000          1 785                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 500                   -                    500              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    35 000              -35 000        48 000              
11202 Velferdstiltak /gaver 2 527                30 500              -27 973        1 473                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 8 185                15 000              -6 815          3 740                
11209 Andre driftsutgifter 381                   -                    381              255                   
11300 Telefonutgifter 89                     1 500                -1 411          1 180                
11301 Porto -                    30 000              -30 000        -                    
11401 Annonser -                    5 000                -5 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 594                30 000              -23 406        9 207                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 3 108                30 000              -26 892        8 696                
11656 Andre oppg. pl. godtgjørelser -                    10 000              -10 000        -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 808                   40 000              -39 192        3 885                
11800 Strømutgifter 50 232              65 000              -14 768        69 751              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 631 224            622 000            9 224           607 926            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 55 186              100 000            -44 814        10 661              
12000 Inventar og utstyr 1 318                30 000              -28 682        -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    37 597              -37 597        21 984              
12002 Programvare 841                   -                    841              -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    3 000                -3 000          -                    
12401 Reparasjoner annet -                    10 000              -10 000        -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    16 000              -16 000        35 004              
12600 Rengjøringstjenester 123 190            200 000            -76 810        130 279            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 387 452            385 000            2 452           343 464            
12702 Andre tjenester -                    -                    -               64 552              
13500 Refusjon til andre kommuner 359 071            30 000              329 071       -                    
13703 Kjøp av tjenester private 33 000              250 000            -217 000      40 848              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 30 370              45 000              -14 630        49 503              
14701 Bidrag/sosialhjelp -                    -                    -               10 050              
14703 Bidrag barnehageopphold/SFO -4 151               -                    -4 151          -                    
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               8                       
15500 Avsetning til bundne fond 97 412              -                    97 412         -                    
17001 Refusjon fra Nav -                    -35 000             35 000         -12 675             
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -366 349          -560 000          193 651       -416 689          
17100 Refusjon sykepenger -22 025             -60 000             37 975         -33 650             
17101 Refusjon fødselspenger 7 343                -                    7 343           -79 343             
17290 Kompensert mva drift -30 370             -45 000             14 630         -49 503             
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -1 006               
19500 Bruk av bundne fond -                    -304 491          304 491       -                    

Sum ansvar: 3500 Nav felles 3 686 221         4 040 581         -354 360      4 000 132         

Ansvar: 3501 Økonomisk sosialhjelp
10104 Faste tillegg - fast ansatte 94                     -                    94                 -                    
10890 Introduksjonsstønad -                    -                    -               340                   
10891 Kvalifiseringsstønad 1 377 895         1 200 000         177 895       1 452 107         
10990 Arbeidsgiveravgift -392                  -                    -392             -                    
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               306                   
13500 Refusjon til andre kommuner 80 253              -                    80 253         -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               91 908              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 140                   -                    140              -                    
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14701 Bidrag/sosialhjelp 4 203 313         4 785 000         -581 687      4 444 085         
14703 Bidrag barnehageopphold/SFO 4 151                -                    4 151           -                    
14705 Forskudd trygdeytelser -                    50 000              -50 000        -                    
14708 Flyktning 21 638              -                    21 638         -                    
15200 Sosiale utlån 272 104            370 000            -97 896        379 294            
16204 Kostpenger ansatte -                    -                    -               -300                  
17000 Refusjon fra staten -                    -30 000             30 000         -                    
17001 Refusjon fra Nav -                    -100 000          100 000       -                    
17290 Kompensert mva drift -140                  -                    -140             -                    
19200 Avdrag sosiallån -111 638          -150 000          38 362         -277 635          
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -68 706             

Sum ansvar: 3501 Økonomisk sosialhjelp 5 847 417         6 125 000         -277 583      6 021 399         

Ansvar: 3502 Flyktningtjeneste
10100 Fast lønn 1 532 877         1 500 469         32 408         1 392 785         
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               337                   
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    -                    -               270 415            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 1 385                65 000              -63 615        13 749              
10504 Lønn støttekontakt -                    -                    -               681                   
10507 Andre oppdr/godtgj. 561                   -                    561              2 163                
10890 Introduksjonsstønad 2 425 777         2 799 432         -373 655      2 428 922         
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 214 928            262 057            -47 129        374 564            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 2 972                -                    2 972           3 312                
10990 Arbeidsgiveravgift 77 830              94 217              -16 387        96 634              
11000 Kontormateriell 11 178              5 000                6 178           1 544                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    -                    -               2 219                
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          1 329                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 6 103                -                    6 103           -                    
11150 Matvarer 3 750                5 000                -1 250          5 796                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 3 075                5 000                -1 925          3 107                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 2 295                7 000                -4 705          6 486                
11202 Velferdstiltak /gaver 2 398                200                   2 198           2 142                
11203 Velferdstiltak brukere 260                   10 000              -9 740          9 952                
11206 Forbruksmateriell renhold 109                   -                    109              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               578                   
11209 Andre driftsutgifter 121 495            150 000            -28 505        106 949            
11300 Telefonutgifter 5 702                7 000                -1 298          5 873                
11401 Annonser 9 885                -                    9 885           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    15 000              -15 000        24 076              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 571                12 000              -10 429        4 626                
11700 Drivstoff og rekvisita 15 004              13 000              2 004           28 300              
11701 Skoleskyss 48 000              200 000            -152 000      162 000            
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 70                     6 500                -6 430          12 398              
11705 Forsikring, årsavgifter -                    20 000              -20 000        -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 28 772              20 000              8 772           35 413              
11800 Strømutgifter 22 958              37 000              -14 042        28 585              
11850 Forsikringspremier -                    -                    -               4 590                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 4 469                -                    4 469           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 626 284            150 000            476 284       614 972            
11954 Kopieringsavtaler 10 462              8 000                2 462           7 501                
11956 Kontingenter 5 000                5 000                -               5 000                
12000 Inventar og utstyr 670                   -                    670              635                   
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 28 437              15 000              13 437         26 161              
12008 Diverse utstyr -                    1 000                -1 000          -1 000               
12090 Medisinsk utstyr -                    -                    -               1 300                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 33 686              40 000              -6 314          31 279              
12300 Byggtjenester, vedlikehold 5 590                -                    5 590           -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 88 254              120 000            -31 746        74 423              
12702 Andre tjenester 141 652            150 000            -8 348          30 365              
13500 Refusjon til andre kommuner 81 017              -                    81 017         -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               230 489            
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14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 103 865            70 000              33 865         66 330              
14500 Overføring til kommuner 32 063              50 000              -17 937        142 126            
14701 Bidrag/sosialhjelp 1 662 471         1 500 000         162 471       1 677 691         
14707 Bosetning Flyktning 180 799            205 715            -24 916        202 300            
14708 Flyktning 391                   -                    391              -                    
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    20 910              -20 910        37 333              
14901 Avsetning til lønnsøkning -                    30 000              -30 000        -                    
15002 Forsinkelsesrenter 767                   -                    767              -                    
16301 Fakturerte leieinntekter -332 500          -                    -332 500      -209 000          
17000 Refusjon fra staten -                    -                    -               -376 613          
17100 Refusjon sykepenger -22 207             -                    -22 207        -25 909             
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -166 713          
17290 Kompensert mva drift -103 865          -70 000             -33 865        -66 330             
17500 Refusjon fra kommuner -32 063             -                    -32 063        -                    
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -                    -                    -               -929                  
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -1 029               
18100 Andre statlige tilskudd -9 877 181       -9 321 500       -555 681      -10 816 800     
19500 Bruk av bundne fond -129 759          -                    -129 759      -                    

Sum ansvar: 3502 Flyktningtjeneste -2 952 743       -1 790 000       -1 162 743   -3 486 892       

Ansvar: 4400 Administrasjon omsorg
10100 Fast lønn 1 142 424         1 058 064         84 360         1 091 292         
10101 Fast lønn lærere -                    -                    -               7 840                
10102 Fast lønn sykepleiere 2 591 034         2 059 430         531 604       1 166 164         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 6 039                -                    6 039           3 205                
10200 Lønn vikarer 145 180            524 882            -379 702      549 181            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 16 888              -                    16 888         16 848              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 17 302              -                    17 302         2 173                
10400 Lønn overtid 253 922            18 000              235 922       96 066              
10500 Lønn avlastning 31 696              100 000            -68 304        -                    
10501 Omsorgslønn 602 473            -                    602 473       66 330              
10504 Lønn støttekontakt 620 243            250 000            370 243       682 420            
10507 Andre oppdr/godtgj. 40 943              3 000                37 943         10 885              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 491 505            299 250            192 255       666 088            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 255 219            294 059            -38 840        193 691            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 6 656                -                    6 656           7 020                
10990 Arbeidsgiveravgift 263 330            212 551            50 779         281 428            
11000 Kontormateriell 7 879                15 000              -7 121          14 253              
11001 Utgifter papir/toner 9 879                -                    9 879           4 036                
11003 Faglitteratur 2 230                2 000                230              4 400                
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker -                    -                    -               6 764                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 185 873            318 000            -132 127      -                    
11140 Medisiner 1 535                -                    1 535           16 795              
11150 Matvarer 17 814              10 000              7 814           27 151              
11151 Bevertning 3 142                10 000              -6 859          34 115              
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 14 392              5 500                8 892           -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 11 210              13 000              -1 790          21 546              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 912                   -                    912              -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 55 561              40 600              14 961         40 026              
11204 Tjenestefrikjøp 494 881            -                    494 881       -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 93                     -                    93                 -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 14 543              6 000                8 543           7 595                
11209 Andre driftsutgifter -                    500                   -500             960                   
11300 Telefonutgifter 44 171              61 000              -16 829        66 718              
11301 Porto 690                   300                   390              262                   
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 60                     -                    60                 30                     
11304 Kommunikasjon systemleverandør 54 702              -                    54 702         -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 4 318                -                    4 318           -                    
11401 Annonser 155 927            810 691            -654 764      119 539            
11403 Gaver ved representasjon -                    1 000                -1 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 227 946            70 000              157 946       237 275            
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 20 625              -                    20 625         62 350              
11502 Foreleser/kursholder -                    62 000              -62 000        72 405              
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11600 Reise- og kostgodtgjørelse 4 529                16 000              -11 471        25 152              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -103                  1 500                -1 603          -45                    
11650 Telefongodtgjørelse -                    1 600                -1 600          -                    
11651 Klesgodtgjørelse -                    -                    -               1 500                
11653 Stipendier, ikke trekkpliktig 60 000              30 000              30 000         -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 24 696              -                    24 696         703                   
11702 Ekskursjoner -                    -                    -               10 143              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 20 114              70 000              -49 886        112 196            
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn 159                   -                    159              -                    
11705 Forsikring, årsavgifter 8 248                -                    8 248           -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 3 864                -                    3 864           14 436              
11800 Strømutgifter 21 026              25 000              -3 974          26 803              
11850 Forsikringspremier -                    -                    -               22 475              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 1 898                -                    1 898           4 646                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 876 050            640 000            236 050       635 683            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 200 551            50 000              150 551       142 266            
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    -                    -               1 357                
11954 Kopieringsavtaler 13 092              4 500                8 592           5 730                
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    6 000                -6 000          -                    
12000 Inventar og utstyr 31 028              60 000              -28 972        68 603              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 241 710            110 000            131 710       229 498            
12006 Teknisk utstyr 239                   -                    239              -                    
12008 Diverse utstyr 3 785                416 000            -412 215      2 641                
12090 Medisinsk utstyr 47 880              -                    47 880         -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 58 401              138 000            -79 599        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 11 903              25 000              -13 097        -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               838 263            
12401 Reparasjoner annet -                    5 000                -5 000          -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 742 848            373 000            369 848       558 699            
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    60 000              -60 000        -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 82 534              -                    82 534         318 913            
12701 Juridisk bistand 16 575              2 000                14 575         50 174              
12702 Andre tjenester 1 125                -                    1 125           63 393              
13000 Kjøp av statlige tjenester 564 383            30 000              534 383       512 925            
13500 Refusjon til andre kommuner -                    -                    -               1 200                
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 50 000              -                    50 000         318 530            
13701 Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter -                    -                    -               7 395                
13703 Kjøp av tjenester private 7 363 920         6 841 000         522 920       8 309 007         
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 480 423            215 000            265 423       742 440            
14500 Overføring til kommuner -                    -                    -               156 023            
14709 Andre tilskudd / overføringer 1 205 163         -                    1 205 163    -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 465 000       1 465 000    -                    
15002 Forsinkelsesrenter 90                     -                    90                 18                     
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               489 922            
15900 Avskrivninger 167 709            -                    167 709       -                    
16203 Utleie av utstyr -2 000               -                    -2 000          -                    
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               20 993              
17000 Refusjon fra staten -14 243 450     -15 398 000     1 154 550    -19 640 000     
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -47 042             -                    -47 042        -                    
17100 Refusjon sykepenger -21 823             -                    -21 823        -147 262          
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -2 162               
17290 Kompensert mva drift -480 423          -215 000          -265 423      -742 440          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -400 000          
17500 Refusjon fra kommuner -19 218             -                    -19 218        -                    
17700 Refusjon fra andre -147 813          -                    -147 813      -826 927          
17702 Fakturert refusjon -10 287             -30 000             19 713         -6 123               
19500 Bruk av bundne fond -187 173          -                    -187 173      -                    
19900 Motpost avskrivninger -167 709          -                    -167 709      -                    

Sum ansvar: 4400 Administrasjon omsorg 4 790 139         -1 743 573       6 533 712    -2 496 379       

Ansvar: 4402 Adm Røkland
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -4 255               

Sum ansvar: 4402 Adm Røkland -                    -                    -               -4 255               
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Ansvar: 4404 Forebyggende/aktivitet
10100 Fast lønn 27 703              -                    27 703         310 073            
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    3 000                -3 000          762                   
10200 Lønn vikarer 9 295                -                    9 295           -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               14 748              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer -                    10 000              -10 000        -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    12 000              -12 000        42 544              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 5 247                2 015                3 232           68 277              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    -                    -               722                   
10990 Arbeidsgiveravgift -72                    1 429                -1 501          20 653              
11150 Matvarer -                    -                    -               4 183                
11151 Bevertning -                    -                    -               740                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    20 000              -20 000        13 123              
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               256                   
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          975                   
11700 Drivstoff og rekvisita -                    30 000              -30 000        11 962              
11702 Ekskursjoner -                    -                    -               9 000                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               108                   
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn -                    -                    -               1 339                
11705 Forsikring, årsavgifter -                    10 000              -10 000        -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    20 000              -20 000        16 350              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               660                   
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc -                    2 000                -2 000          -                    
11954 Kopieringsavtaler -                    -                    -               2 604                
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    -                    -               3 870                
12702 Andre tjenester -                    -                    -               60 900              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    15 000              -15 000        13 280              
15900 Avskrivninger 62 527              63 000              -473             62 527              
16004 Brukerbetaling, direkteført -                    -200 000          200 000       -91 176             
16005 Brukerbetaling -26 750             -                    -26 750        -81 664             
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -5 500               -                    -5 500          -32 250             
17290 Kompensert mva drift -                    -15 000             15 000         -13 280             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -260 000          260 000       -280 000          
18900 Overføring fra andrre (private) -                    -                    -               -220                  
19900 Motpost avskrivninger -62 527             -63 000             473              -62 527             

Sum ansvar: 4404 Forebyggende/aktivitet 9 923                -347 556          357 479       98 540              

Ansvar: 4405 Institusjon ROP (rus/psykiatri)
10100 Fast lønn 4 378 524         3 978 889         399 635       5 149 305         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 539 064            678 817            -139 753      810 042            
10200 Lønn vikarer 17 275              25 000              -7 725          4 215                
10201 Lønn sykevikarer 173 580            150 000            23 580         110 434            
10203 Ferievikarer 222 141            140 000            82 141         151 478            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 152 956            160 000            -7 044          174 737            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 92 645              140 000            -47 355        122 492            
10400 Lønn overtid 8 247                100 000            -91 753        63 795              
10507 Andre oppdr/godtgj. 467                   10 000              -9 533          2 874                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 595 019            868 776            -273 757      1 262 042         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 9 275                11 000              -1 725          11 954              
10990 Arbeidsgiveravgift 264 230            310 580            -46 350        388 580            
11000 Kontormateriell -                    10 000              -10 000        381                   
11001 Utgifter papir/toner 612                   -                    612              -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 3 760                4 000                -240             4 345                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 9 375                15 000              -5 625          2 785                
11140 Medisiner 58 963              70 000              -11 037        47 435              
11150 Matvarer 156 492            130 000            26 492         133 719            
11151 Bevertning -                    -                    -               6 360                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 11 471              25 000              -13 529        1 768                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 3 023                -                    3 023           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 93                     8 300                -8 207          -12                    
11203 Velferdstiltak brukere 68 029              40 000              28 029         184 497            
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 6 732                17 000              -10 268        54 225              
11206 Forbruksmateriell renhold 7 549                -                    7 549           1 207                
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11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 673                -                    1 673           325                   
11209 Andre driftsutgifter 1 359                -                    1 359           2 079                
11300 Telefonutgifter 9 854                6 000                3 854           6 253                
11304 Kommunikasjon systemleverandør -                    -                    -               4 263                
11500 Kursavgifter / kursopphold 14 379              20 000              -5 621          9 200                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 200                   10 000              -9 800          1 796                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11651 Klesgodtgjørelse 12 810              15 000              -2 190          15 348              
11700 Drivstoff og rekvisita 17 524              40 000              -22 476        35 697              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 353                   5 000                -4 647          1 125                
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn 350                   -                    350              510                   
11705 Forsikring, årsavgifter 12 690              15 000              -2 310          13 202              
11706 Vedlikehold /service transportmidler 2 940                15 000              -12 060        -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 1 233                40 000              -38 767        40 525              
11800 Strømutgifter 62 459              100 000            -37 541        113 951            
11850 Forsikringspremier -                    5 000                -5 000          6 510                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    -                    -               39 131              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 5 240                -                    5 240           34 719              
11953 Lisens NRK, TONO m.v 17 974              30 000              -12 026        38 295              
11954 Kopieringsavtaler 6 400                -                    6 400           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 25 021              52 000              -26 979        74 682              
12000 Inventar og utstyr 21 126              50 000              -28 874        9 014                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    5 000                -5 000          8 054                
12003 Mediautstyr 559                   -                    559              -                    
12004 Kjøkkenutstyr 7 584                -                    7 584           1 839                
12006 Teknisk utstyr 1 328                5 000                -3 672          2 074                
12008 Diverse utstyr 5 297                101 000            -95 703        6 722                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 125 945            120 000            5 945           120 707            
12401 Reparasjoner annet 74 303              10 000              64 303         16 971              
12402 Driftsavtaler med datasentraler 480                   -                    480              -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    2 000                -2 000          -                    
13501 Interkommunale samarbeidstiltak -                    -                    -               350                   
13703 Kjøp av tjenester private 226 480            -                    226 480       -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 72 220              80 000              -7 780          83 430              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -78 000             78 000         -                    
16000 Vederlag for opphold institusjon -                    -40 000             40 000         -                    
16004 Brukerbetaling, direkteført -705 763          -511 376          -194 387      -657 604          
16005 Brukerbetaling -                    -                    -               -4 400               
17100 Refusjon sykepenger -153 365          -200 000          46 635         -287 051          
17290 Kompensert mva drift -72 220             -80 000             7 780           -83 430             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -330 000          -                    -330 000      -                    
17700 Refusjon fra andre -87 039             -                    -87 039        -                    
19500 Bruk av bundne fond -217 129          -                    -217 129      -285 888          

Sum ansvar: 4405 Institusjon ROP (rus/psykiatri) 5 941 788         6 708 986         -767 198      8 057 165         

Ansvar: 4410 Saltdal sykehjem
10100 Fast lønn 15 434 105       13 504 878       1 929 227    14 250 003       
10101 Fast lønn lærere -2 262               5 061                -7 323          2 506                
10102 Fast lønn sykepleiere 7 968 113         8 425 136         -457 023      7 619 928         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 4 014 827         4 750 852         -736 025      3 993 584         
10200 Lønn vikarer 205 224            478 000            -272 776      218 051            
10201 Lønn sykevikarer 2 281 782         1 761 000         520 782       2 231 744         
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 181 158            359 000            -177 842      297 128            
10203 Ferievikarer 1 400 049         1 326 000         74 049         1 453 933         
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 1 621 755         1 011 027         610 728       1 327 503         
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 794 820            638 000            156 820       941 666            
10400 Lønn overtid 281 358            80 000              201 358       306 437            
10507 Andre oppdr/godtgj. 123 285            40 000              83 285         34 564              
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               20 958              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 2 749 750         3 320 538         -570 788      4 079 176         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 1 923 844         1 194 657         729 187       1 743 618         
10903 Pensjonsinnskudd, lærere -                    727                   -727             -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 59 348              72 000              -12 652        61 856              
10990 Arbeidsgiveravgift 1 576 807         1 620 621         -43 814        1 829 550         
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11000 Kontormateriell 6 630                10 000              -3 370          9 368                
11001 Utgifter papir/toner -                    5 000                -5 000          704                   
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    4 000                -4 000          -                    
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 888                   -                    888              -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 342 060            342 200            -141             323 968            
11140 Medisiner 419 448            553 840            -134 392      352 004            
11150 Matvarer 12 049              3 000                9 049           9 200                
11151 Bevertning 1 400                -                    1 400           250                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 363 834            254 260            109 574       240 258            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 319                   2 000                -1 681          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 10 410              20 500              -10 090        14 600              
11203 Velferdstiltak brukere 3 166                9 000                -5 834          18 048              
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller)15 752              45 000              -29 248        34 546              
11206 Forbruksmateriell renhold 13 276              -                    13 276         20 981              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 37 426              25 000              12 426         37 739              
11209 Andre driftsutgifter 365                   -                    365              10 661              
11300 Telefonutgifter 52 901              107 000            -54 099        9 910                
11301 Porto -                    100                   -100             -                    
11302 Sambandsleie / internett 614                   -                    614              3 178                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 30                     -                    30                 -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 80 976              15 000              65 976         26 590              
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 4 176                -                    4 176           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 8 601                5 000                3 601           -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    55 000              -55 000        55 000              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 6 280                2 000                4 280           4 921                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 400                -2 400          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 346                5 000                -3 654          1 035                
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn 2 939                10 000              -7 061          3 131                
11705 Forsikring, årsavgifter -                    7 000                -7 000          -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    15 000              -15 000        5 257                
11707 Andre transportutgifter/frakt 200 000            200 000            -               200 298            
11800 Strømutgifter 463 915            520 000            -56 085        630 308            
11801 Fyringsolje, brensel ved -                    2 000                -2 000          -                    
11802 Biovarme 241 786            656 000            -414 214      -                    
11840 Bioenergi 197 006            -                    197 006       671 681            
11850 Forsikringspremier 86 719              86 000              719              85 718              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 5 054                -                    5 054           1 750                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 36 238              -                    36 238         3 155                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 30 133              34 000              -3 867          42 103              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 556 165            700 000            -143 835      611 502            
12000 Inventar og utstyr 162 401            36 000              126 401       18 142              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 188 519            5 000                183 519       673                   
12004 Kjøkkenutstyr -                    6 000                -6 000          -                    
12005 Trygghetsalarm 13 320              -                    13 320         -                    
12006 Teknisk utstyr 1 416                -                    1 416           -                    
12008 Diverse utstyr 8 252                342 000            -333 748      159                   
12009 Maskiner 109 900            40 000              69 900         52 000              
12090 Medisinsk utstyr -                    10 000              -10 000        14 024              
12200 Leie av driftsmidler 8 751                27 000              -18 249        19 868              
12201 Leie/leasing av maskiner 13 157              -                    13 157         -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               1 469                
12303 Service/kontroller bygg 4 537                -                    4 537           1 556                
12401 Reparasjoner annet 27 880              60 000              -32 120        39 109              
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    -                    -               4 332                
12500 Materialer til vedlikehold 14 602              15 000              -398             5 592                
12600 Rengjøringstjenester 145                   60 000              -59 855        3 280                
12601 Vaskeritjenester 626 347            568 792            57 555         616 316            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 32 288              15 000              17 288         10 054              
12707 Vannprøver 7 614                -                    7 614           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 901 578            695 000            206 578       773 838            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -2 155 000       2 155 000    -                    
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15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               133                   
15500 Avsetning til bundne fond 427 217            -                    427 217       -                    
15900 Avskrivninger 1 690 075         1 210 000         480 075       1 690 075         
16000 Vederlag for opphold institusjon -717 270          -1 029 000       311 730       -724 725          
16004 Brukerbetaling, direkteført -6 115 691       -5 477 000       -638 691      -6 019 513       
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -2 200               -                    -2 200          -                    
16201 Gebyr (purregebyr mv) -                    -                    -               -275                  
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -15 000             15 000         -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3 300               -2 000               -1 300          -4 551               
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -146 537          
16901 Fakturert  internt salg -                    -                    -               -1 200               
17100 Refusjon sykepenger -3 360 815       -1 700 000       -1 660 815   -3 069 059       
17101 Refusjon fødselspenger -390 418          -374 000          -16 418        -274 770          
17290 Kompensert mva drift -901 578          -695 000          -206 578      -773 838          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -190 357          -                    -190 357      -77 979             
18900 Overføring fra andrre (private) -463 007          -                    -463 007      -                    
19900 Motpost avskrivninger -1 658 331       -1 210 000       -448 331      -1 658 331       

Sum ansvar: 4410 Saltdal sykehjem 34 250 898       32 715 589       1 535 309    34 339 912       

Ansvar: 4412 Kjøkken sykehjem
10100 Fast lønn 2 029 451         1 950 070         79 381         2 017 132         
10200 Lønn vikarer 12 438              6 000                6 438           3 315                
10201 Lønn sykevikarer 152 952            81 000              71 952         165 545            
10203 Ferievikarer 196 002            130 000            66 002         172 346            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 14 735              10 000              4 735           22 464              
10400 Lønn overtid 1 716                5 000                -3 284          155                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 410 862            336 862            74 000         463 725            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 6 857                8 000                -1 143          7 062                
10990 Arbeidsgiveravgift 116 574            137 442            -20 868        135 888            
11000 Kontormateriell -                    -                    -               1 193                
11003 Faglitteratur -                    -                    -               440                   
11150 Matvarer 2 430 057         2 258 880         171 177       2 296 332         
11200 Drifts-/forbruksmateriell 429 664            351 657            78 007         407 063            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 3 816                7 000                -3 184          5 235                
11206 Forbruksmateriell renhold 487                   -                    487              1 072                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 581                -                    1 581           1 553                
11300 Telefonutgifter 89                     -                    89                 -                    
12000 Inventar og utstyr 366                   -                    366              -                    
12004 Kjøkkenutstyr 2 806                14 000              -11 194        14 887              
12200 Leie av driftsmidler -                    -                    -               7 108                
12201 Leie/leasing av maskiner 14 216              30 000              -15 784        -                    
12401 Reparasjoner annet 18 615              35 000              -16 385        22 859              
12601 Vaskeritjenester -                    -                    -               53 064              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    5 000                -5 000          -                    
13702 Kjøp av tjeneste slamavskillere -                    6 000                -6 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 482 002            510 000            -27 999        474 773            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 000               1 000           -                    
16002 Betalt for kost -2 054 588       -1 804 000       -250 588      -1 863 000       
16005 Brukerbetaling -8 485               -                    -8 485          -34 150             
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -17 228             -21 000             3 772           -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -684 790          -433 000          -251 790      -502 644          
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -                    -4 000               4 000           -                    
16901 Fakturert  internt salg -                    -10 000             10 000         -27 245             
17001 Refusjon fra Nav -70 179             -                    -70 179        -68 049             
17100 Refusjon sykepenger -184 137          -85 000             -99 137        -209 508          
17290 Kompensert mva drift -482 002          -510 000          27 999         -474 773          
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -20 000             

Sum ansvar: 4412 Kjøkken sykehjem 2 823 877         3 013 911         -190 034      3 073 840         
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Ansvar: 4420 Hjemmesykepleie
10100 Fast lønn 9 833 862         8 116 919         1 716 943    9 426 225         
10101 Fast lønn lærere -                    -                    -               51                     
10102 Fast lønn sykepleiere 6 536 058         7 424 270         -888 212      6 035 219         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 2 098 700         1 507 557         591 143       2 089 225         
10200 Lønn vikarer -23 660             100 000            -123 660      57 913              
10201 Lønn sykevikarer 920 201            290 000            630 201       1 391 038         
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 424 364            150 000            274 364       34 022              
10203 Ferievikarer 656 581            951 000            -294 419      844 260            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 495 026            -                    495 026       553 085            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 251 869            209 000            42 869         316 719            
10400 Lønn overtid 150 613            71 000              79 613         154 501            
10501 Omsorgslønn 295 316            1 002 000         -706 684      1 094 582         
10504 Lønn støttekontakt 5 412                -                    5 412           17 075              
10507 Andre oppdr/godtgj. 81 958              80 000              1 958           4 186                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 591 545         1 933 687         -342 142      2 476 736         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 1 652 470         1 053 173         599 297       1 337 499         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 41 910              29 000              12 910         40 905              
10990 Arbeidsgiveravgift 1 025 770         1 078 916         -53 146        1 222 905         
11000 Kontormateriell 2 147                5 000                -2 853          3 437                
11003 Faglitteratur -                    1 000                -1 000          266                   
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 116 409            80 000              36 409         74 202              
11140 Medisiner 6 412                10 000              -3 588          42 772              
11150 Matvarer 14 259              2 000                12 259         2 894                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 44 859              18 000              26 859         13 672              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 13 902              11 917              1 985           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 20 753              19 200              1 553           9 920                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 396                   -                    396              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 249                3 000                -1 751          1 536                
11209 Andre driftsutgifter 1 307                3 000                -1 693          1 680                
11300 Telefonutgifter 34 483              52 000              -17 517        43 537              
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 736                5 000                1 736           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 12 936              20 000              -7 064          14 147              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -239                  
11700 Drivstoff og rekvisita 218 871            185 000            33 871         188 302            
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 250                   4 000                -3 750          19 657              
11705 Forsikring, årsavgifter 1 562                160 000            -158 438      71 967              
11706 Vedlikehold /service transportmidler 47 265              20 000              27 265         26 578              
11800 Strømutgifter -                    25 000              -25 000        3 534                
11802 Biovarme 8 395                -                    8 395           -                    
11840 Bioenergi 11 308              -                    11 308         -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    -                    -               596                   
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 61 999              -                    61 999         508 100            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 19 344              -                    19 344         -                    
11954 Kopieringsavtaler -                    -                    -               3 918                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 56                     10 000              -9 944          28                     
12000 Inventar og utstyr 24 475              33 000              -8 525          60 810              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 94 973              11 000              83 973         101 337            
12005 Trygghetsalarm 242 568            166 000            76 568         365 025            
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               -2                      
12008 Diverse utstyr 326                   139 000            -138 674      15 825              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 483 537            512 000            -28 463        764 295            
12201 Leie/leasing av maskiner -                    10 000              -10 000        -                    
12401 Reparasjoner annet 21 437              60 000              -38 563        35 425              
12402 Driftsavtaler med datasentraler 79 628              10 000              69 628         40 674              
12500 Materialer til vedlikehold -                    -                    -               7 917                
12601 Vaskeritjenester 112 345            115 000            -2 655          81 456              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    -                    -               11 912              
13703 Kjøp av tjenester private -                    32 000              -32 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 217 169            180 000            37 169         281 912            
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15002 Forsinkelsesrenter 380                   -                    380              -                    
15500 Avsetning til bundne fond 13 450              -                    13 450         15 950              
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -204 454          -440 000          235 547       -214 624          
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               4 845                
17002 Refusjon fra Helfo -                    -38 000             38 000         -                    
17100 Refusjon sykepenger -1 415 271       -618 000          -797 271      -2 401 662       
17101 Refusjon fødselspenger -297 934          -150 000          -147 934      -154 105          
17290 Kompensert mva drift -217 169          -180 000          -37 169        -281 912          
17301 Fakturert refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -2 586               
17702 Fakturert refusjon -186 066          -10 000             -176 066      -62 632             
18900 Overføring fra andrre (private) -13 450             -                    -13 450        -15 950             
19500 Bruk av bundne fond -11 456             -                    -11 456        -                    

Sum ansvar: 4420 Hjemmesykepleie 25 627 381       24 462 639       1 164 742    26 780 556       

Ansvar: 4422 Personlig assistent
10100 Fast lønn 1 016 282         1 319 141         -302 859      994 751            
10102 Fast lønn sykepleiere -                    -                    -               9 742                
10104 Faste tillegg - fast ansatte 15 880              -                    15 880         4 580                
10105 Fast lønn - diverse grupper -                    -                    -               3 650                
10200 Lønn vikarer 5 314                -                    5 314           13 018              
10201 Lønn sykevikarer 73 103              20 000              53 103         101 725            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    -                    -               3 269                
10203 Ferievikarer 58 693              20 000              38 693         49 045              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 125                   -                    125              485                   
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 6 318                20 000              -13 682        13 429              
10400 Lønn overtid 1 876                5 000                -3 124          2 815                
10507 Andre oppdr/godtgj. 95                     5 000                -4 905          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 100 560            213 823            -113 263      242 998            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 3 065                3 000                65                 2 723                
10990 Arbeidsgiveravgift 54 831              87 309              -32 478        64 047              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 810                   -                    810              -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 195                   -                    195              -                    
13501 Interkommunale samarbeidstiltak -                    -                    -               197 826            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12                     -                    12                 -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    257 000            -257 000      -                    
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -21 168             -35 000             13 832         -8 538               
17100 Refusjon sykepenger -92 724             -20 000             -72 724        -210 783          
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -868                  
17290 Kompensert mva drift -12                    -                    -12               -                    

Sum ansvar: 4422 Personlig assistent 1 223 255         1 895 273         -672 018      1 483 913         

Ansvar: 4423 Omsorgsboliger
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               95 908              
11150 Matvarer 33 379              94 500              -61 121        69 734              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 15 837              15 000              837              17 213              
11300 Telefonutgifter -                    -                    -               1 310                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           5 251                
11800 Strømutgifter 61 060              70 000              -8 940          65 796              
11802 Biovarme 62 222              119 000            -56 778        -                    
11840 Bioenergi 8 612                -                    8 612           126 536            
11850 Forsikringspremier 7 910                31 000              -23 090        7 400                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 11 733              -                    11 733         1 750                
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    5 000                -5 000          2 780                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 79 456              85 000              -5 544          132 357            
12000 Inventar og utstyr 22 050              17 000              5 050           319                   
12009 Maskiner -                    -                    -               26 000              
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               5 017                
12401 Reparasjoner annet 543                   5 000                -4 457          1 219                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 1 743                5 000                -3 257          2 673                
12500 Materialer til vedlikehold 226                   4 000                -3 774          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 38 743              45 000              -6 257          59 281              
15900 Avskrivninger 400 913            401 000            -87               400 913            
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16000 Vederlag for opphold institusjon -10 330             -                    -10 330        -                    
16002 Betalt for kost -44 680             -120 000          75 320         -63 972             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -53 406             -61 860             8 454           -69 589             
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -21 650             21 650         -                    
16301 Fakturerte leieinntekter -1 056 864       -1 230 000       173 136       -1 035 770       
17290 Kompensert mva drift -38 743             -45 000             6 257           -59 281             
19900 Motpost avskrivninger -395 277          -401 000          5 723           -395 277          

Sum ansvar: 4423 Omsorgsboliger -851 374          -983 010          131 636       -602 433          

Ansvar: 4424 Heimly
11140 Medisiner -                    4 000                -4 000          -                    
11150 Matvarer 125 683            171 000            -45 317        130 571            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 17 029              25 000              -7 971          18 340              
11203 Velferdstiltak brukere -                    -                    -               2 322                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 2 036                -                    2 036           2 101                
11300 Telefonutgifter 5                       -                    5                   2 554                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1 235 496         1 290 000         -54 504        998 210            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 2 780                2 560                220              4 831                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 15 209              32 000              -16 791        34 632              
12000 Inventar og utstyr 24 427              25 000              -573             5 732                
12300 Byggtjenester, vedlikehold 2 597                -                    2 597           -                    
12500 Materialer til vedlikehold 1 818                -                    1 818           -                    
12601 Vaskeritjenester 31 693              -                    31 693         -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    5 000                -5 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 42 042              36 000              6 042           35 083              
16000 Vederlag for opphold institusjon -9 789               -                    -9 789          -31 690             
16002 Betalt for kost -173 659          -125 500          -48 159        -133 858          
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -316 151          -59 000             -257 151      -223 093          
16301 Fakturerte leieinntekter -793 764          -1 053 900       260 136       -774 258          
17000 Refusjon fra staten -                    -93 000             93 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -42 042             -36 000             -6 042          -35 083             

Sum ansvar: 4424 Heimly 165 410            223 160            -57 750        36 393              

Ansvar: 4426 Hjemmeboende
10100 Fast lønn 1 000 304         1 000 762         -458             1 598 839         
10102 Fast lønn sykepleiere 343 041            365 618            -22 577        576 540            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 309 923            352 542            -42 619        396 265            
10200 Lønn vikarer -50 435             50 000              -100 435      -183                  
10201 Lønn sykevikarer 232 962            48 000              184 962       301 505            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 155 727            172 000            -16 273        49 542              
10203 Ferievikarer 26 225              140 000            -113 775      91 489              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 74 368              -                    74 368         131 137            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 28 088              65 000              -36 912        80 431              
10400 Lønn overtid 49 045              45 000              4 045           81 414              
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 342                14 000              -12 658        -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 170 294            307 529            -137 235      477 760            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 138 594            79 696              58 898         154 252            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 167                -                    5 167           7 518                
10990 Arbeidsgiveravgift 88 650              153 491            -64 841        169 819            
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell -                    -                    -               4 510                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    8 000                -8 000          3 458                
11204 Tjenestefrikjøp -                    -                    -               105 984            
11300 Telefonutgifter -                    500                   -500             -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 2 695                12 000              -9 305          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 63                     -                    63                 -                    
12000 Inventar og utstyr -                    -                    -               2 297                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    5 000                -5 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold 464                   -                    464              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 132                   -                    132              2 566                
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -13 000             13 000         -                    
17100 Refusjon sykepenger -55 496             -50 000             -5 496          -363 515          
17101 Refusjon fødselspenger -263 069          -180 000          -83 069        -312 100          
17290 Kompensert mva drift -132                  -                    -132             -2 566               

Sum ansvar: 4426 Hjemmeboende 2 257 952         2 576 138         -318 186      3 556 961         
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Ansvar: 4430 Saltnes
10100 Fast lønn 6 630 394         5 569 654         1 060 740    5 366 749         
10102 Fast lønn sykepleiere -                    -                    -               557 296            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 166 590         985 550            181 040       953 265            
10200 Lønn vikarer 32 076              30 000              2 076           50 715              
10201 Lønn sykevikarer 410 312            100 000            310 312       145 878            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 5 762                100 000            -94 238        -                    
10203 Ferievikarer 357 080            270 000            87 080         217 969            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 305 873            -                    305 873       262 964            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 280 842            175 000            105 842       381 642            
10400 Lønn overtid 202 808            50 000              152 808       190 468            
10503 Vaktordning inkl. utrykning 10 080              -                    10 080         -                    
10504 Lønn støttekontakt 22 259              -                    22 259         -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 69 086              41 000              28 086         132                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 161 663         1 126 216         35 447         1 433 267         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere -                    -                    -               105 486            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 20 005              15 000              5 005           16 516              
10990 Arbeidsgiveravgift 449 661            392 240            57 421         485 272            
11000 Kontormateriell 1 413                4 000                -2 587          4 724                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 3 727                2 000                1 727           51                     
11140 Medisiner 880                   5 000                -4 120          6 493                
11150 Matvarer 4 605                1 000                3 605           1 050                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 3 354                7 000                -3 646          5 042                
11202 Velferdstiltak /gaver 9 436                8 700                736              12 087              
11203 Velferdstiltak brukere 1 065                1 000                65                 -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 8 519                3 000                5 519           1 672                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 2 754                -                    2 754           -                    
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               130                   
11300 Telefonutgifter 13 944              9 500                4 444           8 665                
11302 Sambandsleie / internett 22 571              54 500              -31 929        22 657              
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 152                   -                    152              -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           5 254                
11401 Annonser -                    14 000              -14 000        -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 477                7 000                -524             -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    4 000                -4 000          25 073              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 7 533                8 000                -467             29 623              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               185                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 19 861              20 000              -139             36 872              
11700 Drivstoff og rekvisita 15 430              13 500              1 930           10 731              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 9 334                1 000                8 334           1 178                
11705 Forsikring, årsavgifter 1 562                14 000              -12 438        8 022                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 4 529                -                    4 529           10 000              
11707 Andre transportutgifter/frakt 399                   -                    399              -                    
11800 Strømutgifter 76 170              60 000              16 170         95 662              
11850 Forsikringspremier 6 248                -                    6 248           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    6 000                -6 000          7 097                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 252 000            245 500            6 500           282 500            
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    4 000                -4 000          4 170                
12000 Inventar og utstyr 9 128                16 000              -6 872          2 115                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 22 844              11 000              11 844         29 734              
12006 Teknisk utstyr 2 500                -                    2 500           -                    
12008 Diverse utstyr -                    236 000            -236 000      679                   
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 32 567              35 000              -2 433          33 461              
12402 Driftsavtaler med datasentraler 9 260                -                    9 260           -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT 972                   -                    972              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 91 316              86 000              5 316           75 804              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -277 500          277 500       -                    
15002 Forsinkelsesrenter 479                   -                    479              14                     
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -172 093          -94 000             -78 093        -163 739          
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -24 816             -20 000             -4 816          -24 048             
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               5 000                
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17100 Refusjon sykepenger -627 671          -100 000          -527 671      -284 801          
17101 Refusjon fødselspenger -40 548             -100 000          59 452         -40 124             
17290 Kompensert mva drift -91 316             -86 000             -5 316          -75 804             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -25 000             25 000         -83 170             
17702 Fakturert refusjon -                    -                    -               -24 570             

Sum ansvar: 4430 Saltnes 10 812 573       9 030 860         1 781 713    10 197 108       

Ansvar: 4431 Hesteskoen
10100 Fast lønn 6 372 033         5 985 452         386 581       7 629 854         
10101 Fast lønn lærere 7 840                -                    7 840           -                    
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 252 070         968 336            283 734       1 504 117         
10200 Lønn vikarer 101 694            595 471            -493 777      18 212              
10201 Lønn sykevikarer 295 713            191 000            104 713       137 065            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    -                    -               1 054                
10203 Ferievikarer 398 223            400 000            -1 777          473 700            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 243 283            -                    243 283       297 387            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 180 811            60 000              120 811       264 892            
10400 Lønn overtid 107 396            10 000              97 396         223 935            
10507 Andre oppdr/godtgj. 202                   25 000              -24 798        2 109                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 092 097         1 187 719         -95 622        1 943 210         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 16 705              18 000              -1 295          19 051              
10990 Arbeidsgiveravgift 417 149            408 329            8 820           616 616            
11000 Kontormateriell 261                   2 000                -1 739          -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 781                -                    1 781           270                   
11150 Matvarer 3 508                -                    3 508           44 827              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 366                4 000                -2 634          472                   
11202 Velferdstiltak /gaver 5 056                5 000                56                 6 285                
11206 Forbruksmateriell renhold 272                   -                    272              -                    
11300 Telefonutgifter 17 086              7 000                10 086         11 084              
11302 Sambandsleie / internett 17 697              10 000              7 697           62 221              
11500 Kursavgifter / kursopphold 800                   -                    800              -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               25 073              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 578                   5 000                -4 422          3 545                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 19 748              -                    19 748         25 549              
11700 Drivstoff og rekvisita 1 009                -                    1 009           -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    1 000                -1 000          644                   
11800 Strømutgifter 14 322              16 000              -1 678          45 840              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer -                    10 000              -10 000        2 796                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 17 800              72 000              -54 200        134 600            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 503                   2 652                -2 149          4 881                
12000 Inventar og utstyr 7 004                8 000                -996             130 409            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    10 000              -10 000        53 046              
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               5 774                
12090 Medisinsk utstyr -                    -                    -               1 298                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 10 112              -                    10 112         21 646              
12702 Andre tjenester 8 721                -                    8 721           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 11 727              13 000              -1 273          72 692              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -3 000               3 000           -                    
15002 Forsinkelsesrenter 118                   -                    118              -                    
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -50 400             -35 000             -15 400        -47 388             
17100 Refusjon sykepenger -549 490          -200 000          -349 490      -132 304          
17101 Refusjon fødselspenger -10                    -                    -10               -312 231          
17290 Kompensert mva drift -11 727             -13 000             1 273           -72 692             

Sum ansvar: 4431 Hesteskoen 10 013 059       9 765 959         247 100       13 219 539       
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Ansvar: 4432 Avlastning
10100 Fast lønn 1 694 277         1 680 247         14 030         1 765 411         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 428 442            225 073            203 369       410 024            
10106 Faste tillegg - spesifiserte grupper -                    23 242              -23 242        -                    
10200 Lønn vikarer 41 910              32 000              9 910           26 509              
10201 Lønn sykevikarer 58 979              67 000              -8 021          270 609            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    140 000            -140 000      -                    
10203 Ferievikarer 129 805            120 000            9 805           95 935              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 66 884              -                    66 884         111 437            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 45 815              150 000            -104 185      104 474            
10400 Lønn overtid 47 570              40 000              7 570           137 254            
10507 Andre oppdr/godtgj. 176                   8 000                -7 824          178                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 263 028            377 270            -114 243      418 221            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere -                    -                    -               22 004              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 768                6 000                -232             5 428                
10990 Arbeidsgiveravgift 119 167            140 897            -21 730        145 931            
11000 Kontormateriell 1 000                1 000                -               -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11150 Matvarer -                    33 000              -33 000        -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 451                   6 000                -5 549          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 000                -1 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    2 000                -2 000          7 800                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 930                2 000                -70               1 176                
11651 Klesgodtgjørelse -                    5 000                -5 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 844                   -                    844              324                   
11800 Strømutgifter -                    10 000              -10 000        6 790                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               12 315              
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    5 000                -5 000          -                    
12000 Inventar og utstyr -                    5 000                -5 000          -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               1 188                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 113                   -                    113              -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -11 000             11 000         -                    
17100 Refusjon sykepenger -33 262             -70 000             36 738         -373 325          
17101 Refusjon fødselspenger -                    -140 000          140 000       260                   
17290 Kompensert mva drift -113                  -                    -113             -                    
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -100 000          100 000       -                    

Sum ansvar: 4432 Avlastning 2 872 785         2 759 729         113 056       3 169 943         

Ansvar: 4434 IKKE I BRUK
15900 Avskrivninger 61 678              62 000              -322             61 678              
19900 Motpost avskrivninger -61 678             -62 000             322              -61 678             

Sum ansvar: 4434 IKKE I BRUK -                    -                    -               -                    

Ansvar: 4435 Barnebolig
10100 Fast lønn 2 970 525         2 783 037         187 488       -                    
10104 Faste tillegg - fast ansatte 647 848            449 886            197 962       -                    
10200 Lønn vikarer -25 085             -                    -25 085        -                    
10201 Lønn sykevikarer 183 966            70 000              113 966       -                    
10203 Ferievikarer 129 287            155 000            -25 713        -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 147 881            25 000              122 881       -                    
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 109 389            -                    109 389       -                    
10400 Lønn overtid 105 415            10 000              95 415         -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 10 277              -                    10 277         -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 448 352            500 715            -52 363        -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 6 720                -                    6 720           -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 197 066            183 114            13 952         -                    
11000 Kontormateriell 386                   -                    386              -                    
11150 Matvarer 63 132              80 000              -16 868        -                    
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 800                   -                    800              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 13 070              4 000                9 070           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 2 751                2 000                751              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 159                   -                    159              -                    
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11300 Telefonutgifter 811                   7 000                -6 189          -                    
11302 Sambandsleie / internett 35 941              38 400              -2 459          -                    
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 50                     -                    50                 -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 178                2 000                -822             -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 3 460                -                    3 460           -                    
11701 Skoleskyss -                    12 000              -12 000        -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 207                -                    1 207           -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    6 000                -6 000          -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 834                   -                    834              -                    
11800 Strømutgifter 23 080              20 000              3 080           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 132 000            144 000            -12 000        -                    
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    2 800                -2 800          -                    
12000 Inventar og utstyr 20 261              3 000                17 261         -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 811                   5 000                -4 189          -                    
12006 Teknisk utstyr 811                   -                    811              -                    
12090 Medisinsk utstyr -                    1 000                -1 000          -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 34 303              54 000              -19 697        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 26 314              -                    26 314         -                    
15002 Forsinkelsesrenter 381                   -                    381              -                    
17100 Refusjon sykepenger -369 187          -                    -369 187      -                    
17101 Refusjon fødselspenger -24 544             -                    -24 544        -                    
17290 Kompensert mva drift -26 314             -                    -26 314        -                    

Sum ansvar: 4435 Barnebolig 4 873 337         4 557 952         315 385       -                    

Ansvar: 4442 Fløyvegen 12
10100 Fast lønn 4 247 085         3 985 141         261 944       4 067 509         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 812 156            613 861            198 295       804 525            
10200 Lønn vikarer 60 793              30 000              30 793         12 192              
10201 Lønn sykevikarer 92 100              47 000              45 100         46 330              
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    -                    -               8 736                
10203 Ferievikarer 296 119            240 000            56 119         264 144            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 148 904            100 000            48 904         130 532            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 177 691            130 000            47 691         147 562            
10400 Lønn overtid 17 402              38 000              -20 598        28 640              
10507 Andre oppdr/godtgj. 127                   61 000              -60 873        85 558              
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               52 168              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 582 268            792 285            -210 017      966 879            
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 51 880              -                    51 880         50 304              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 13 579              15 000              -1 421          14 144              
10990 Arbeidsgiveravgift 278 622            284 205            -5 583          336 948            
11000 Kontormateriell 1 992                10 000              -8 008          1 750                
11001 Utgifter papir/toner 2 490                5 000                -2 510          886                   
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 3 757                3 000                757              3 532                
11003 Faglitteratur -                    1 000                -1 000          -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 2 097                -                    2 097           -                    
11140 Medisiner 3 418                -                    3 418           -                    
11150 Matvarer 10 819              13 000              -2 181          9 162                
11151 Bevertning 1 023                3 000                -1 978          3 859                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 983                   -                    983              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 2 507                15 000              -12 493        414                   
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 2 634                5 000                -2 366          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 7 236                5 000                2 236           3 600                
11203 Velferdstiltak brukere -                    10 000              -10 000        -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 315                   -                    315              -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 5 624                10 000              -4 376          2 869                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 198                   10 000              -9 802          10 741              
11209 Andre driftsutgifter 983                   10 000              -9 017          3 648                
11300 Telefonutgifter 12 584              13 000              -416             12 481              
11302 Sambandsleie / internett 90                     -                    90                 -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør -                    -                    -               1 107                
11500 Kursavgifter / kursopphold 2 201                -                    2 201           -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    15 000              -15 000        -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 277                   15 000              -14 723        2 366                
11651 Klesgodtgjørelse 11 752              12 000              -248             11 112              
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11700 Drivstoff og rekvisita 13 676              30 000              -16 324        14 863              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 131                   8 000                -7 869          -                    
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn -                    -                    -               842                   
11705 Forsikring, årsavgifter 6 741                10 000              -3 259          5 867                
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    10 000              -10 000        -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 71 419              25 000              46 419         732                   
11800 Strømutgifter 70 239              100 000            -29 761        114 366            
11850 Forsikringspremier 5 414                10 000              -4 586          5 777                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 249 256            250 000            -744             202 446            
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    10 000              -10 000        2 800                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 5 294                10 000              -4 706          14 965              
11954 Kopieringsavtaler 17 902              -                    17 902         7 200                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 60 594              40 000              20 594         51 936              
12000 Inventar og utstyr 20 170              20 000              170              17 455              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 22 782              20 000              2 782           13 591              
12008 Diverse utstyr 1 423                10 000              -8 577          -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 70 666              75 000              -4 334          61 168              
12303 Service/kontroller bygg 1 512                -                    1 512           -                    
12401 Reparasjoner annet 3 000                40 000              -37 000        -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 314                   -                    314              -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    5 000                -5 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 94 231              80 000              14 231         73 133              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -511 000          511 000       -                    
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               203                   
15900 Avskrivninger 75 960              76 000              -40               75 960              
16000 Vederlag for opphold institusjon -                    -                    -               -251                  
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -14 562             -8 000               -6 562          -10 578             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -85 439             -25 000             -60 439        -76 319             
16301 Fakturerte leieinntekter -349 380          -386 000          36 620         -307 832          
17007 Fakturerte refusjonskrav stat -                    -14 000             14 000         -                    
17100 Refusjon sykepenger -42 822             -100 000          57 178         10 717              
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -11 285             
17290 Kompensert mva drift -94 231             -80 000             -14 231        -73 133             
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -2 608 418       -1 782 950       -825 468      -2 167 012       
17702 Fakturert refusjon -7 200               -19 000             11 800         -7 200               
18900 Overføring fra andrre (private) -18 092             -                    -18 092        -                    
19900 Motpost avskrivninger -75 960             -76 000             40                 -75 960             

Sum ansvar: 4442 Fløyvegen 12 4 346 324         4 318 542         27 782         5 028 151         

Ansvar: 4444 Fløyvegen 14 (endret)
10100 Fast lønn 7 952 774         8 077 535         -124 761      7 717 268         
10102 Fast lønn sykepleiere 257 076            257 632            -556             270 213            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 585 385         1 463 570         121 815       1 534 971         
10200 Lønn vikarer 174 248            125 000            49 248         143 729            
10201 Lønn sykevikarer 509 922            185 000            324 922       326 183            
10203 Ferievikarer 585 732            400 000            185 732       399 147            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 445 890            215 000            230 890       303 880            
10205 Vikarlønn lærere -                    -                    -               2 129                
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 229 408            195 000            34 408         235 154            
10302 Sommerjobb ungdom 4 537                -                    4 537           -                    
10400 Lønn overtid 25 263              50 000              -24 737        30 459              
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 711                15 000              -13 289        1 731                
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               58 319              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 315 145         1 605 902         -290 757      1 948 274         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 64 660              36 696              27 964         67 680              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 28 580              36 000              -7 420          29 065              
10990 Arbeidsgiveravgift 536 738            590 350            -53 612        629 946            
11000 Kontormateriell 256                   4 000                -3 744          2 750                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 2 640                4 500                -1 860          2 295                
11003 Faglitteratur -                    1 000                -1 000          -                    
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11150 Matvarer -                    -                    -               4 916                
11151 Bevertning 1 860                -                    1 860           -                    
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 1 173                18 000              -16 828        -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 18 398              15 000              3 398           7 659                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 395                   -                    395              -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 13 670              7 900                5 770           9 072                
11203 Velferdstiltak brukere 800                   -                    800              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 198                   7 000                -6 802          612                   
11300 Telefonutgifter 3 426                5 000                -1 574          3 201                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    -                    -               1 553                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    25 000              -25 000        6 000                
11502 Foreleser/kursholder 2 201                -                    2 201           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 581                   20 000              -19 419        2 067                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11651 Klesgodtgjørelse 6 315                30 000              -23 685        24 130              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 179                   2 000                -1 821          329                   
11705 Forsikring, årsavgifter 733                   24 000              -23 267        5 867                
11707 Andre transportutgifter/frakt 70 168              70 000              168              70 000              
11800 Strømutgifter 65 194              160 000            -94 806        134 203            
11850 Forsikringspremier 5 663                20 000              -14 337        5 291                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    35 000              -35 000        500                   
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    -                    -               2 492                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 7 731                10 000              -2 269          12 996              
11954 Kopieringsavtaler 20 337              6 000                14 337         3 800                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 74 990              174 000            -99 010        121 172            
12000 Inventar og utstyr 1 310                25 000              -23 690        1 839                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 14 915              20 000              -5 085          10 967              
12008 Diverse utstyr 512                   112 000            -111 488      -                    
12090 Medisinsk utstyr 1 419                -                    1 419           -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 77 408              70 000              7 408           81 957              
12303 Service/kontroller bygg 1 294                -                    1 294           -                    
12600 Rengjøringstjenester -                    -                    -               -4 466               
12601 Vaskeritjenester 54 457              55 000              -543             50 393              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 50 824              56 000              -5 176          55 125              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -14 000             14 000         -                    
15002 Forsinkelsesrenter -                    1 000                -1 000          -                    
15900 Avskrivninger 132 670            142 000            -9 330          132 671            
16000 Vederlag for opphold institusjon -32 400             -                    -32 400        -14 605             
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -49 698             -45 000             -4 698          -53 970             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -372 696          -118 000          -254 696      -322 812          
16301 Fakturerte leieinntekter -640 080          -633 000          -7 080          -576 780          
17100 Refusjon sykepenger -1 225 313       -200 000          -1 025 313   -786 601          
17290 Kompensert mva drift -50 824             -56 000             5 176           -55 125             
17702 Fakturert refusjon -24 000             -63 000             39 000         -46 000             
18900 Overføring fra andrre (private) -481                  -                    -481             -                    
19900 Motpost avskrivninger -132 670          -142 000          9 330           -132 671          

Sum ansvar: 4444 Fløyvegen 14 (endret) 11 820 623       13 101 085       -1 280 462   12 459 086       

Ansvar: 4445 Fløyvegen 51
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               66 976              
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               -1 091               
11500 Kursavgifter / kursopphold 4 560                -                    4 560           -                    
11800 Strømutgifter 71 244              -                    71 244         45 165              
11850 Forsikringspremier 5 557                -                    5 557           5 167                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               2 240                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 1 052                -                    1 052           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 46 048              -                    46 048         -                    
12303 Service/kontroller bygg 1 475                -                    1 475           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 13 238              -                    13 238         -                    
15900 Avskrivninger 71 141              71 000              141              71 141              
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               -25 428             
17290 Kompensert mva drift -13 238             -                    -13 238        -                    
19900 Motpost avskrivninger -67 655             -71 000             3 345           -67 655             

Sum ansvar: 4445 Fløyvegen 51 133 422            -                    133 422       96 515              
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Ansvar: 4446 Fløyvegen 24 (endr)
10100 Fast lønn 6 542 895         6 357 959         184 936       6 583 101         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 305 524         1 034 044         271 480       1 294 040         
10200 Lønn vikarer 19 324              25 000              -5 676          24 514              
10201 Lønn sykevikarer 300 018            100 000            200 018       225 908            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    25 000              -25 000        -                    
10203 Ferievikarer 291 743            293 000            -1 257          302 244            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 262 993            180 000            82 993         180 985            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 206 669            120 000            86 669         168 495            
10400 Lønn overtid 33 587              46 000              -12 413        74 548              
10504 Lønn støttekontakt 6 136                -                    6 136           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 600                19 000              -17 400        5 000                
10799 Lønn til fordeling 53 001              -                    53 001         42 600              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 031 098         1 261 132         -230 034      1 755 167         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 21 113              16 000              5 113           23 968              
10990 Arbeidsgiveravgift 413 323            458 669            -45 346        524 153            
11000 Kontormateriell 2 553                1 000                1 553           270                   
11001 Utgifter papir/toner 3 646                -                    3 646           -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 973                   -                    973              -                    
11150 Matvarer 3 600                -                    3 600           5 063                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 204                8 000                -6 796          632                   
11202 Velferdstiltak /gaver 5 124                4 000                1 124           -3 550               
11206 Forbruksmateriell renhold 3 051                3 000                51                 401                   
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 397                   -                    397              -                    
11209 Andre driftsutgifter 1 262                3 000                -1 739          485                   
11300 Telefonutgifter 2 398                4 000                -1 602          3 562                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           6 358                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    -                    -               3 600                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               7 000                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 20 513              15 000              5 513           20 514              
11700 Drivstoff og rekvisita 2 729                1 000                1 729           4 928                
11705 Forsikring, årsavgifter 781                   -                    781              733                   
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    25 000              -25 000        -                    
11800 Strømutgifter 66 828              84 000              -17 172        87 695              
11850 Forsikringspremier 6 444                10 000              -3 556          6 036                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 5 242                -                    5 242           4 860                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               2 000                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 2 799                -                    2 799           4 232                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 58 974              40 000              18 974         57 840              
12000 Inventar og utstyr 19 256              10 000              9 256           8 741                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 7 715                -                    7 715           2 944                
12004 Kjøkkenutstyr 4 555                -                    4 555           5 199                
12006 Teknisk utstyr 10 665              -                    10 665         -                    
12008 Diverse utstyr 3 825                -                    3 825           65                     
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 5 754                20 000              -14 246        13 041              
12303 Service/kontroller bygg 1 486                -                    1 486           -                    
12401 Reparasjoner annet -                    3 000                -3 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 31 958              25 000              6 958           23 768              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -13 000             13 000         -                    
15900 Avskrivninger 51 544              51 000              544              51 544              
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -10 080             -9 000               -1 080          -18 318             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -79 012             -40 000             -39 012        -80 160             
16301 Fakturerte leieinntekter -337 716          -352 000          14 284         -297 600          
17100 Refusjon sykepenger -707 974          -302 000          -405 974      -357 339          
17101 Refusjon fødselspenger -                    -25 000             25 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -31 958             -25 000             -6 958          -23 768             
17501 Fakturert refusjon fra kommuner -4 210 426       -4 000 000       -210 426      -3 830 520       
17702 Fakturert refusjon -42 564             -                    -42 564        -95 851             
19900 Motpost avskrivninger -197 515          -51 000             -146 515      -197 515          

Sum ansvar: 4446 Fløyvegen 24 (endr) 5 200 554         5 427 804         -227 250      6 621 614         

152



Saltdal kommune Driftsregnskap 2020 

 

51 
 

 

Ansvar: 4461 Fløyveien 20
10100 Fast lønn 4 949 058         4 788 449         160 609       4 344 366         
10102 Fast lønn sykepleiere 2 223 598         2 653 967         -430 369      2 246 473         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 024 461         801 090            223 371       965 772            
10200 Lønn vikarer -10 587             40 000              -50 587        42 321              
10201 Lønn sykevikarer 161 929            149 000            12 929         128 068            
10203 Ferievikarer 344 099            377 000            -32 901        316 950            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 205 480            200 000            5 480           179 576            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 284 544            230 000            54 544         293 240            
10400 Lønn overtid 115 680            36 000              79 680         114 461            
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 616                18 000              -16 384        1 729                
10750 Lønn renhold, fast 24 671              -                    24 671         -                    
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               59 914              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 996 226            823 485            172 741       1 275 557         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 405 406            376 437            28 969         427 388            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 20 145              20 000              145              18 214              
10990 Arbeidsgiveravgift 465 185            436 903            28 282         523 787            
11000 Kontormateriell 7 724                6 000                1 724           6 611                
11001 Utgifter papir/toner 9 407                8 995                412              8 751                
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          -                    
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 1 048                -                    1 048           -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 22 841              17 000              5 841           16 367              
11140 Medisiner 902                   10 000              -9 098          6 758                
11150 Matvarer 135 622            145 000            -9 378          161 811            
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 423                   -                    423              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 50 624              54 000              -3 376          18 413              
11202 Velferdstiltak /gaver 5 930                11 400              -5 470          2 995                
11203 Velferdstiltak brukere 799                   1 000                -201             2 618                
11206 Forbruksmateriell renhold 14 543              15 000              -457             16 376              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 6 230                1 000                5 230           650                   
11300 Telefonutgifter 8 646                6 000                2 646           7 213                
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 102                -                    6 102           1 353                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    2 500                -2 500          2 333                
11502 Foreleser/kursholder 2 201                -                    2 201           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 105                   5 000                -4 895          2 432                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 042                -                    1 042           977                   
11707 Andre transportutgifter/frakt 23 333              25 000              -1 667          23 333              
11800 Strømutgifter 103 460            133 000            -29 540        144 030            
11850 Forsikringspremier 7 546                9 000                -1 454          7 069                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               500                   
11953 Lisens NRK, TONO m.v 20 481              23 500              -3 019          25 323              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 76 330              55 000              21 330         59 170              
12000 Inventar og utstyr 139 328            20 000              119 328       17 585              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 17 961              12 000              5 961           2 446                
12008 Diverse utstyr -                    367 000            -367 000      637                   
12090 Medisinsk utstyr 3 152                5 000                -1 848          7 765                
12303 Service/kontroller bygg 1 700                -                    1 700           -                    
12401 Reparasjoner annet 3 090                4 000                -910             2 756                
12402 Driftsavtaler med datasentraler 3 440                -                    3 440           -                    
12600 Rengjøringstjenester -                    12 500              -12 500        12 000              
12601 Vaskeritjenester 109 600            126 000            -16 400        121 073            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 14 899              -                    14 899         7 770                
12702 Andre tjenester -                    -                    -               298                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 142 687            110 000            32 687         101 889            
15500 Avsetning til bundne fond -                    -                    -               3 416                
15900 Avskrivninger 140 309            148 000            -7 691          140 310            
16000 Vederlag for opphold institusjon -328 401          -344 000          15 600         -413 927          
16002 Betalt for kost -63 396             -178 000          114 604       -73 627             
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -29 217             -45 000             15 783         -47 330             
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16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -158 688          -160 000          1 312           -154 526          
16301 Fakturerte leieinntekter -186 929          -424 000          237 071       -194 541          
17000 Refusjon fra staten -                    -142 000          142 000       -                    
17100 Refusjon sykepenger -158 012          -260 000          101 988       -126 904          
17290 Kompensert mva drift -142 687          -110 000          -32 687        -101 889          
18900 Overføring fra andrre (private) -                    -                    -               -5 550               
19500 Bruk av bundne fond -4 602               -                    -4 602          -                    
19900 Motpost avskrivninger -136 915          -148 000          11 085         -136 916          

Sum ansvar: 4461 Fløyveien 20 11 084 169       10 476 226       607 943       10 615 740       

Ansvar: 4462 Fløyveien 18
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               140 558            
10990 Arbeidsgiveravgift -270                  -                    -270             -                    
11800 Strømutgifter -                    -                    -               27 183              
11850 Forsikringspremier 5 414                -                    5 414           -                    
11953 Lisens NRK, TONO m.v 4 208                -                    4 208           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 46 048              -                    46 048         -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 640                   -                    640              -                    
12303 Service/kontroller bygg 1 451                -                    1 451           -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 154                   -                    154              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12 944              -                    12 944         -                    
15900 Avskrivninger 3 194                -                    3 194           3 194                
16000 Vederlag for opphold institusjon -                    -                    -               -27 234             
17290 Kompensert mva drift -12 944             -                    -12 944        -                    

Sum ansvar: 4462 Fløyveien 18 60 839              -                    60 839         143 701            

Ansvar: 4463 Fløyveien 16
10100 Fast lønn 4 220 660         4 167 002         53 658         4 123 417         
10102 Fast lønn sykepleiere 180 029            492 671            -312 642      495 027            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 819 143            927 921            -108 778      976 476            
10200 Lønn vikarer 11 230              40 000              -28 770        44 758              
10201 Lønn sykevikarer 166 619            115 000            51 619         244 552            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 23 548              -                    23 548         87 970              
10203 Ferievikarer 282 900            325 000            -42 100        336 215            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 152 340            180 000            -27 660        180 930            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 157 156            186 000            -28 844        205 168            
10400 Lønn overtid 41 837              7 000                34 837         26 651              
10504 Lønn støttekontakt 1 345                -                    1 345           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 510                   2 000                -1 490          488                   
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               51 257              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 836 252            884 828            -48 576        1 157 431         
10902 Pensjonsinnskudd, sykepleiere 17 449              69 594              -52 145        102 549            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 14 085              20 000              -5 915          16 357              
10990 Arbeidsgiveravgift 294 365            345 172            -50 807        385 836            
11000 Kontormateriell 1 205                3 000                -1 795          910                   
11001 Utgifter papir/toner 2 754                4 000                -1 246          2 272                
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 5 755                5 000                755              5 042                
11140 Medisiner 428                   -                    428              37                     
11150 Matvarer 104 698            100 000            4 698           110 346            
11200 Drifts-/forbruksmateriell 20 474              23 000              -2 526          26 850              
11202 Velferdstiltak /gaver 5 115                8 000                -2 885          2 606                
11206 Forbruksmateriell renhold 7 314                7 000                314              8 096                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    1 000                -1 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter -576                  -                    -576             -                    
11300 Telefonutgifter 2 087                3 000                -913             2 345                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                10 000              -6 501          5 251                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               2 333                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          5 420                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -510                  -                    -510             957                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               1 748                
11707 Andre transportutgifter/frakt 23 334              25 000              -1 666          23 333              
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11800 Strømutgifter 79 295              95 000              -15 705        85 616              
11850 Forsikringspremier 5 414                8 000                -2 586          5 043                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 6 215                7 000                -785             8 249                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 6 216                7 000                -784             5 820                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 69 648              69 000              648              70 736              
12000 Inventar og utstyr 6 432                5 000                1 432           15 637              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               2 446                
12008 Diverse utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12090 Medisinsk utstyr 1 125                -                    1 125           -                    
12303 Service/kontroller bygg 1 476                -                    1 476           -                    
12401 Reparasjoner annet -                    5 000                -5 000          -                    
12600 Rengjøringstjenester -                    12 500              -12 500        10 000              
12601 Vaskeritjenester 66 999              89 000              -22 001        69 235              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 63 897              65 000              -1 103          70 936              
15002 Forsinkelsesrenter 325                   -                    325              -                    
15500 Avsetning til bundne fond 20 000              -                    20 000         -                    
15900 Avskrivninger 58 545              59 000              -455             58 546              
16002 Betalt for kost -97 620             -106 000          8 380           -108 501          
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -24 696             -38 000             13 304         -26 154             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -120 335          -122 000          1 665           -125 918          
16301 Fakturerte leieinntekter -275 276          -291 000          15 724         -257 340          
17100 Refusjon sykepenger -198 102          -120 000          -78 102        -374 202          
17101 Refusjon fødselspenger -22 139             -80 000             57 861         -162 447          
17290 Kompensert mva drift -63 897             -65 000             1 103           -70 936             
17702 Fakturert refusjon -                    -                    -               -36 816             
18900 Overføring fra andrre (private) -20 000             -                    -20 000        -1 850               
19900 Motpost avskrivninger -52 402             -59 000             6 598           -52 403             

Sum ansvar: 4463 Fløyveien 16 6 906 164         7 495 688         -589 524      7 818 323         

Ansvar: 4464 Fløyvegen 26 endr
10100 Fast lønn 3 997 433         3 984 881         12 552         3 944 612         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 626 023            586 441            39 582         660 947            
10200 Lønn vikarer -8 516               35 000              -43 516        2 493                
10201 Lønn sykevikarer 198 767            95 400              103 367       113 667            
10203 Ferievikarer 262 191            230 000            32 191         198 270            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 163 413            100 000            63 413         136 396            
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 134 201            102 500            31 701         142 757            
10400 Lønn overtid 24 613              7 000                17 613         17 990              
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 600                -                    1 600           1 600                
10799 Lønn til fordeling 75 361              -                    75 361         46 017              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 755 387            775 619            -20 232        1 010 976         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 12 429              20 000              -7 571          12 021              
10990 Arbeidsgiveravgift 264 525            275 968            -11 443        313 520            
11000 Kontormateriell 1 510                1 000                510              -                    
11001 Utgifter papir/toner 802                   -                    802              -                    
11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1 697                -                    1 697           2 114                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 571                2 000                -429             2 767                
11202 Velferdstiltak /gaver 2 477                5 000                -2 523          2 847                
11206 Forbruksmateriell renhold 524                   -                    524              119                   
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    1 000                -1 000          268                   
11300 Telefonutgifter 2 047                2 000                47                 2 102                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               2 334                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11651 Klesgodtgjørelse 11 766              15 000              -3 234          12 266              
11707 Andre transportutgifter/frakt 23 334              25 000              -1 666          23 333              
11800 Strømutgifter 54 262              65 500              -11 238        70 106              
11850 Forsikringspremier 5 559                8 500                -2 941          5 167                
11953 Lisens NRK, TONO m.v 5 251                8 000                -2 749          5 820                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 59 940              58 000              1 940           57 696              
12000 Inventar og utstyr -                    2 500                -2 500          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    3 000                -3 000          2 449                
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12303 Service/kontroller bygg 1 290                -                    1 290           -                    
12401 Reparasjoner annet -                    2 000                -2 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 18 578              15 000              3 578           18 208              
16003 Brukerbetaling hjemmetjenester -10 080             -29 000             18 920         -10 080             
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -79 012             -88 000             8 988           -80 160             
16301 Fakturerte leieinntekter -337 716          -349 000          11 284         -297 600          
17100 Refusjon sykepenger -307 570          -93 000             -214 570      -101 333          
17290 Kompensert mva drift -18 578             -15 000             -3 578          -18 208             

Sum ansvar: 4464 Fløyvegen 26 endr 5 945 079         5 854 309         90 770         6 301 482         

Ansvar: 4470 Knaggen
10100 Fast lønn 5 206 014         5 596 212         -390 198      5 914 553         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 14 194              10 000              4 194           9 998                
10105 Fast lønn - diverse grupper 227 329            200 000            27 329         283 912            
10200 Lønn vikarer 43 306              17 000              26 306         55 495              
10201 Lønn sykevikarer 353 612            53 000              300 612       303 107            
10202 Lønn vikar fødselspermisjon 20 983              -                    20 983         48 886              
10203 Ferievikarer 90 299              4 504                85 795         107 896            
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 2 856                -                    2 856           3 974                
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 46 348              5 000                41 348         8 972                
10400 Lønn overtid 14 145              11 000              3 145           31 508              
10507 Andre oppdr/godtgj. 14 788              9 000                5 788           7 487                
10799 Lønn til fordeling 55 823              -                    55 823         60 369              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 716 915            901 940            -185 025      1 102 228         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 10 656              26 000              -15 344        10 673              
10990 Arbeidsgiveravgift 273 144            326 278            -53 134        336 248            
11000 Kontormateriell 8 167                3 000                5 167           79                     
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 3 439                3 000                439              2 345                
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          -                    
11150 Matvarer 93 050              130 000            -36 950        157 348            
11151 Bevertning 335                   -                    335              700                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 353 666            300 000            53 666         316 290            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 17 212              16 000              1 212           21 571              
11202 Velferdstiltak /gaver 4 889                5 200                -311             5 169                
11203 Velferdstiltak brukere 2 528                4 000                -1 472          3 347                
11206 Forbruksmateriell renhold 6 295                5 000                1 295           2 487                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 215                -                    1 215           231                   
11209 Andre driftsutgifter 3 189                6 000                -2 811          7 177                
11300 Telefonutgifter 9 949                10 000              -51               8 632                
11301 Porto 229                   3 000                -2 771          2 859                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling 939                   2 500                -1 561          2 540                
11305 Øreavrunding -                    -                    -               -                    
11401 Annonser -                    4 000                -4 000          1 850                
11500 Kursavgifter / kursopphold 35 605              10 000              25 605         50 575              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 12 106              22 000              -9 894          16 088              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               790                   
11700 Drivstoff og rekvisita 28 923              45 000              -16 077        26 059              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 3 472                3 000                472              4 154                
11705 Forsikring, årsavgifter -                    38 000              -38 000        -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 74 114              50 000              24 114         75 985              
11707 Andre transportutgifter/frakt 37 972              60 000              -22 028        35 585              
11800 Strømutgifter 95 961              180 000            -84 039        163 722            
11810 Fjernvarme /fjernkjøling 280 829            -                    280 829       252 000            
11850 Forsikringspremier 23 669              37 200              -13 531        41 021              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    10 000              -10 000        27 110              
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc 2 240                10 000              -7 760          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 12 435              13 000              -565             14 541              
11954 Kopieringsavtaler 32 746              31 000              1 746           30 196              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 18 032              43 000              -24 968        25 064              
11956 Kontingenter 300                   3 000                -2 700          3 040                
12000 Inventar og utstyr -                    10 000              -10 000        13 081              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 11 616              10 000              1 616           -                    
12004 Kjøkkenutstyr 8 659                10 000              -1 341          8 199                
12006 Teknisk utstyr 10 225              20 000              -9 775          15 095              
12008 Diverse utstyr -                    48 000              -48 000        10 273              
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12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 89 128              65 000              24 128         79 789              
12200 Leie av driftsmidler -                    20 000              -20 000        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 5 761                -                    5 761           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    5 000                -5 000          13 202              
12401 Reparasjoner annet 19 550              55 000              -35 450        59 566              
13750 Kjøp fra IKS -                    2 000                -2 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 211 289            177 000            34 289         225 030            
15002 Forsinkelsesrenter 383                   -                    383              -                    
15900 Avskrivninger 370 521            266 000            104 521       265 610            
16000 Vederlag for opphold institusjon -52 535             -30 000             -22 535        -70 160             
16005 Brukerbetaling -                    -                    -               -5 900               
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -485 660          -                    -485 660      -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -                    -               -1 000               
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -477 796          -800 000          322 204       -575 428          
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -65 934             -180 000          114 066       -192 515          
16900 Fordelte utgifter -                    -438 000          438 000       -425 000          
16901 Fakturert  internt salg -                    -                    -               -47 227             
17000 Refusjon fra staten -                    -250 000          250 000       -267 870          
17001 Refusjon fra Nav -212 058          -336 178          124 120       -281 952          
17100 Refusjon sykepenger -569 166          -55 000             -514 166      -341 492          
17101 Refusjon fødselspenger -75 464             -                    -75 464        -                    
17290 Kompensert mva drift -211 289          -177 000          -34 289        -225 030          
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -38 200             -                    -38 200        -                    
17700 Refusjon fra andre -63 744             -175 000          111 256       -246 998          
19500 Bruk av bundne fond -1 836               -                    -1 836          -133 281          
19900 Motpost avskrivninger -368 279          -266 000          -102 279      -263 368          

Sum ansvar: 4470 Knaggen 6 359 090         6 189 656         169 434       7 196 483         

Ansvar: 5000 Kulturadministrasjon
10100 Fast lønn 1 040 958         1 024 306         16 652         897 867            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 2 760                -                    2 760           1 024                
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 623                   -                    623              1 701                
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               1 728                
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               6 834                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 155 296            164 071            -8 775          200 453            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 975                   -                    975              963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 54 256              56 665              -2 409          55 941              
11000 Kontormateriell 10 654              18 000              -7 346          3 293                
11001 Utgifter papir/toner -                    -                    -               671                   
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    -                    -               9 971                
11003 Faglitteratur -                    -                    -               398                   
11150 Matvarer 5 798                -                    5 798           4 941                
11151 Bevertning 445                   -                    445              1 943                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 7 345                -                    7 345           4 025                
11202 Velferdstiltak /gaver 2 239                1 000                1 239           -                    
11203 Velferdstiltak brukere 1 000                1 000                -               -                    
11209 Andre driftsutgifter 288                   -                    288              1 817                
11300 Telefonutgifter 890                   2 000                -1 110          1 316                
11301 Porto 62                     -                    62                 -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -                    -                    -               57 000              
11401 Annonser 1 990                -                    1 990           1 085                
11500 Kursavgifter / kursopphold 1 000                5 000                -4 000          12 269              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               6 000                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    20 000              -20 000        2 387                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 11 547              -                    11 547         19 031              
11800 Strømutgifter 50 009              70 000              -19 991        62 982              
11850 Forsikringspremier 1 902                -                    1 902           1 943                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 54 639              150 000            -95 361        125 484            
11953 Lisens NRK, TONO m.v 6 851                4 000                2 851           9 417                
11954 Kopieringsavtaler 9 891                -                    9 891           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 11 302              12 000              -698             6 528                
11956 Kontingenter 5 000                3 000                2 000           1 000                

157



Saltdal kommune Driftsregnskap 2020 

 

56 
 

 

12000 Inventar og utstyr 22 707              12 000              10 707         19 651              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 3 410                -                    3 410           -                    
12008 Diverse utstyr 11 273              12 000              -727             4 637                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    -                    -               8 263                
12200 Leie av driftsmidler -                    -                    -               6 632                
12201 Leie/leasing av maskiner 13 758              50 000              -36 242        -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    -                    -               3 791                
12401 Reparasjoner annet 435                   -                    435              -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 1 366                -                    1 366           4 249                
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 98 000              -                    98 000         98 000              
12702 Andre tjenester 9 000                -                    9 000           -                    
13300 Kjøp av fylkeskomm.tjenes -                    -                    -               4 500                
13750 Kjøp fra IKS -                    6 000                -6 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 91 646              60 000              31 646         99 445              
14300 Overføring til fylkeskommuner -                    -                    -               194 300            
14709 Andre tilskudd / overføringer 35 321              -                    35 321         -                    
15002 Forsinkelsesrenter 35                     -                    35                 394                   
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -810                  -                    -810             -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -7 000               7 000           -10 845             
16290 Billettinntekter -                    -                    -               -2 509               
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -                    -               -19 600             
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -19 000             19 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -91 646             -60 000             -31 646        -99 445             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -35 321             -                    -35 321        -6 632               
17700 Refusjon fra andre -32 400             -30 000             -2 400          -                    
17702 Fakturert refusjon -36 000             -                    -36 000        -12 882             
19500 Bruk av bundne fond -109 435          -                    -109 435      -155 000          

Sum ansvar: 5000 Kulturadministrasjon 1 419 059         1 557 042         -137 983      1 636 960         

Ansvar: 5001 Idrett/friluft
10104 Faste tillegg - fast ansatte 282                   -                    282              -                    
10200 Lønn vikarer 3 325                -                    3 325           -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 361                   -                    361              -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 202                   -                    202              -                    
11000 Kontormateriell -                    -                    -               299                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 530                -                    1 530           3 268                
11300 Telefonutgifter 268                   -                    268              -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               8 000                
12000 Inventar og utstyr 5 851                -                    5 851           110 108            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    -                    -               7 344                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 912                20 000              -18 088        32 255              
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 241 000            185 000            56 000         181 000            
15900 Avskrivninger 9 524                10 000              -476             9 523                
17000 Refusjon fra staten -                    -                    -               -90 000             
17290 Kompensert mva drift -1 912               -20 000             18 088         -32 255             
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -43 787             
19900 Motpost avskrivninger -9 524               -10 000             476              -9 523               

Sum ansvar: 5001 Idrett/friluft 252 819            185 000            67 819         176 231            

Ansvar: 5004 Kulturformidling
13300 Kjøp av fylkeskomm.tjenes 275 905            275 000            905              74 663              
13501 Interkommunale samarbeidstiltak -                    96 000              -96 000        -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    12 000              -12 000        3 416                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               854                   
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 30 000              87 000              -57 000        86 000              
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    -                    -               5 000                
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -2 000               2 000           -                    
16290 Billettinntekter -                    -1 000               1 000           -                    
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -854                  
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -3 959               -                    -3 959          -                    

Sum ansvar: 5004 Kulturformidling 301 946            467 000            -165 054      169 079            
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Ansvar: 5006 Allment kulturarbeid
11150 Matvarer 1 731                -                    1 731           1 990                
11202 Velferdstiltak /gaver -                    -                    -               900                   
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter -40                    -                    -40               -27 795             
11401 Annonser 4 750                -                    4 750           8 750                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 8 426                1 000                7 426           9 075                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 40 000              60 000              -20 000        40 000              
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    -                    -               3 000                
17290 Kompensert mva drift -8 426               -1 000               -7 426          -9 075               

Sum ansvar: 5006 Allment kulturarbeid 46 442              60 000              -13 558        26 845              

Ansvar: 5007 Samfunns-/grendehus
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               11 846              

Sum ansvar: 5007 Samfunns-/grendehus -                    -                    -               11 846              

Ansvar: 5009 Prosjekt båtbyggermuseum
15900 Avskrivninger 32 408              32 000              408              32 408              
19900 Motpost avskrivninger -32 408             -32 000             -408             -32 408             

Sum ansvar: 5009 Prosjekt båtbyggermuseum -                    -                    -               -                    

Ansvar: 5010 Saltdalshallen
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               10 935              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 257                12 000              -10 743        540                   
11206 Forbruksmateriell renhold 720                   -                    720              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               77                     
11300 Telefonutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 499                -                    3 499           5 251                
11800 Strømutgifter 117 319            153 000            -35 681        168 497            
11802 Biovarme -                    20 000              -20 000        -                    
11810 Fjernvarme /fjernkjøling 8 050                -                    8 050           12 330              
11850 Forsikringspremier 21 728              21 000              728              20 339              
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 9 939                -                    9 939           7 097                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 30 364              29 000              1 364           30 021              
12000 Inventar og utstyr -                    8 000                -8 000          -                    
12006 Teknisk utstyr 4 412                -                    4 412           -                    
12008 Diverse utstyr 79                     -                    79                 110                   
12300 Byggtjenester, vedlikehold 8 561                -                    8 561           -                    
12303 Service/kontroller bygg 2 138                -                    2 138           -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    5 000                -5 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 46 584              60 000              -13 416        55 335              
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               1 490                
15900 Avskrivninger 71 936              68 000              3 936           71 937              
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -10 000             10 000         -                    
16301 Fakturerte leieinntekter -14 750             -50 000             35 250         -196 496          
17290 Kompensert mva drift -46 584             -60 000             13 416         -55 335             
19900 Motpost avskrivninger -56 563             -68 000             11 437         -56 564             

Sum ansvar: 5010 Saltdalshallen 208 688            190 000            18 688         75 563              

Ansvar: 5011 Rognanbryggene
11200 Drifts-/forbruksmateriell 579                   2 000                -1 421          -                    
11800 Strømutgifter 42 324              45 000              -2 676          54 338              
11850 Forsikringspremier 2 179                8 000                -5 821          2 108                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10 726              10 000              726              13 583              
15900 Avskrivninger 21 929              22 000              -71               21 929              
16300 Husleie og leie av lokaler -19 600             -19 000             -600             -19 600             
16900 Fordelte utgifter -                    -5 000               5 000           -                    
17290 Kompensert mva drift -10 726             -10 000             -726             -13 583             
19900 Motpost avskrivninger -21 929             -22 000             71                 -21 929             

Sum ansvar: 5011 Rognanbryggene 25 482              31 000              -5 518          36 846              
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Ansvar: 5012 Aktivitetshuset
11000 Kontormateriell 183                   -                    183              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    3 000                -3 000          -                    
11300 Telefonutgifter 890                   -                    890              1 171                
11800 Strømutgifter 44 824              33 000              11 824         50 972              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 150 000            150 000            -               120 000            
12000 Inventar og utstyr 39                     -                    39                 45 627              
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               1 175                
12401 Reparasjoner annet 2 168                -                    2 168           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 42 026              33 000              9 026           54 709              
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               25                     
16301 Fakturerte leieinntekter -1 651               -25 000             23 349         -6 800               
16900 Fordelte utgifter -                    -13 000             13 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -42 026             -33 000             -9 026          -54 709             
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -10 000             

Sum ansvar: 5012 Aktivitetshuset 196 454            148 000            48 454         202 171            

Ansvar: 5100 Saltdal folkebibliotek
10100 Fast lønn 1 011 955         1 057 812         -45 857        968 128            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 7 645                10 000              -2 355          6 575                
10200 Lønn vikarer 856                   -                    856              2 603                
10201 Lønn sykevikarer -                    -                    -               58 090              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 3 219                -                    3 219           8 660                
10400 Lønn overtid 1 804                2 000                -196             -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 129                   -                    129              1 186                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 151 556            165 625            -14 069        227 200            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 2 827                3 000                -173             2 488                
10990 Arbeidsgiveravgift 51 282              57 343              -6 061          60 213              
11000 Kontormateriell 2 137                18 000              -15 863        12 698              
11001 Utgifter papir/toner -                    -                    -               2 743                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 39 316              35 000              4 316           39 764              
11150 Matvarer 3 523                -                    3 523           5 012                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 15 824              -                    15 824         11 251              
11203 Velferdstiltak brukere 4 559                5 000                -441             8 232                
11206 Forbruksmateriell renhold 815                   -                    815              -                    
11209 Andre driftsutgifter 5 000                -                    5 000           -                    
11300 Telefonutgifter 180                   -                    180              180                   
11301 Porto -                    -                    -               256                   
11302 Sambandsleie / internett 2 400                3 000                -600             1 000                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               8                       
11401 Annonser 15 085              -                    15 085         2 270                
11403 Gaver ved representasjon -                    -                    -               562                   
11500 Kursavgifter / kursopphold 3 000                8 000                -5 000          6 613                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 389                   10 000              -9 611          4 863                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 359                   1 000                -641             4 626                
11800 Strømutgifter 32 840              40 000              -7 160          38 818              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 187 849            150 000            37 849         150 000            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 5 133                -                    5 133           -                    
11954 Kopieringsavtaler 2 253                -                    2 253           2 145                
11956 Kontingenter 4 000                4 000                -               4 000                
12000 Inventar og utstyr 20 249              2 000                18 249         12 290              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 906                   -                    906              9 292                
12007 Bøker mv til bibliotek 134 246            143 000            -8 754          152 133            
12008 Diverse utstyr -                    2 000                -2 000          4 949                
12201 Leie/leasing av maskiner -                    5 000                -5 000          -                    
12402 Driftsavtaler med datasentraler 80 866              82 000              -1 134          89 274              
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    3 000                -3 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold 3 085                1 000                2 085           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 84 187              75 000              9 187           86 779              
15500 Avsetning til bundne fond 6 000                -                    6 000           5 663                
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16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -7 720               -10 000             2 280           -8 173               
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -1 160               -10 000             8 840           -13 237             
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               -72 418             
17290 Kompensert mva drift -84 187             -75 000             -9 187          -86 779             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -6 000               -                    -6 000          -27 484             
17500 Refusjon fra kommuner -36 852             -                    -36 852        -61 674             
19500 Bruk av bundne fond -17 675             -                    -17 675        -9 301               

Sum ansvar: 5100 Saltdal folkebibliotek 1 731 879         1 787 780         -55 901        1 711 602         

Ansvar: 5200 Rognan kino
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               7 135                
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               3 035                
13703 Kjøp av tjenester private -                    15 000              -15 000        -                    

Sum ansvar: 5200 Rognan kino -                    15 000              -15 000        10 171              

Ansvar: 5201 Bygdetunet
13701 Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter 409 466            -                    409 466       -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    407 000            -407 000      397 154            
17000 Refusjon fra staten -                    -81 000             81 000         -                    
17702 Fakturert refusjon -81 893             -                    -81 893        -79 430             

Sum ansvar: 5201 Bygdetunet 327 573            326 000            1 573           317 724            

Ansvar: 5202 Kinokiosk
11150 Matvarer 10 309              5 000                5 309           11 315              
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               1 676                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               81                     
12008 Diverse utstyr 616                   -                    616              111                   
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -290                  -                    -290             1 465                
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    -                    -               355                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               28                     
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -4 977               -                    -4 977          -223                  
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -                    -                    -               -376                  
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -1 948               -9 000               7 052           -5 896               
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -28                    

Sum ansvar: 5202 Kinokiosk 3 710                -4 000               7 710           8 507                

Ansvar: 5203 Rognan samfunnshus
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               2 805                
11206 Forbruksmateriell renhold 1 440                -                    1 440           119                   
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 1 738                -                    1 738           1 462                
11800 Strømutgifter 98 173              84 000              14 173         141 216            
11802 Biovarme -                    13 000              -13 000        -                    
11810 Fjernvarme /fjernkjøling 454                   -                    454              844                   
11840 Bioenergi 2 436                -                    2 436           1 692                
11850 Forsikringspremier 9 511                12 000              -2 489          8 351                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 12 811              12 000              811              14 560              
12000 Inventar og utstyr 561                   2 000                -1 439          -                    
12004 Kjøkkenutstyr -                    -                    -               3 678                
12008 Diverse utstyr 46                     -                    46                 198                   
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               2 284                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 29 415              26 000              3 415           42 211              
15900 Avskrivninger 8 814                8 000                814              8 814                
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -47 000             47 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -29 415             -26 000             -3 415          -42 211             
19900 Motpost avskrivninger -8 814               -8 000               -814             -8 814               

Sum ansvar: 5203 Rognan samfunnshus 127 169            76 000              51 169         177 210            

Ansvar: 5204 Kulturvern - museer
11850 Forsikringspremier 1 581                -                    1 581           1 943                
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -11 655             -                    -11 655        -                    

Sum ansvar: 5204 Kulturvern - museer -10 074             -                    -10 074        1 943                
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Ansvar: 5301 Fritidsleder
10100 Fast lønn 352 767            354 733            -1 966          441 192            
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    -                    -               2 124                
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               2 256                
10400 Lønn overtid -                    4 000                -4 000          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 177                   -                    177              89                     
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 42 911              55 263              -12 352        94 437              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 926                -                    1 926           1 926                
10990 Arbeidsgiveravgift 14 781              22 491              -7 710          27 667              
11151 Bevertning -                    -                    -               150                   
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 6 260                -                    6 260           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    2 000                -2 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 338                4 000                -2 662          3 564                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -40                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 195                -                    1 195           3 636                
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    2 000                -2 000          -                    
12000 Inventar og utstyr -                    3 000                -3 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 56                     1 000                -944             338                   
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -2 000               2 000           -                    
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -400                  
16900 Fordelte utgifter -                    -40 000             40 000         -                    
17290 Kompensert mva drift -56                    -1 000               944              -338                  
17700 Refusjon fra andre -19 575             -                    -19 575        -                    

Sum ansvar: 5301 Fritidsleder 401 779            405 487            -3 708          576 599            

Ansvar: 5302 Ungdomsklubb Rognan
10100 Fast lønn 449 006            472 717            -23 711        439 409            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 5 676                14 000              -8 324          4 140                
10202 Lønn vikar fødselspermisjon -                    -                    -               16 171              
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               7 244                
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    2 000                -2 000          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 54 079              74 870              -20 791        96 413              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 3 690                -                    3 690           3 210                
10990 Arbeidsgiveravgift 22 352              30 681              -8 329          28 189              
11150 Matvarer 20 222              26 000              -5 778          55 183              
11200 Drifts-/forbruksmateriell 784                   24 000              -23 216        4 094                
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 000                -1 000          -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 310                   -                    310              -                    
11209 Andre driftsutgifter 3 500                -                    3 500           -                    
11401 Annonser 13 985              -                    13 985         3 685                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    -                    -               6 870                
11702 Ekskursjoner -                    35 000              -35 000        4 000                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               752                   
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               2 900                
11800 Strømutgifter 22 266              25 000              -2 734          28 024              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -8 000               -                    -8 000          10 500              
11953 Lisens NRK, TONO m.v 3 754                2 000                1 754           13 183              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 4 517                -                    4 517           4 176                
11956 Kontingenter 5 000                -                    5 000           2 300                
12000 Inventar og utstyr 683                   -                    683              1 219                
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               198                   
12008 Diverse utstyr 10 653              -                    10 653         11 280              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    -                    -               15 000              
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    4 000                -4 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 14 148              13 000              1 148           20 421              
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               3                       
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -12 398             -20 000             7 602           -18 770             
16201 Gebyr (purregebyr mv) -                    -30 000             30 000         -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -                    -               -4 650               
16290 Billettinntekter -                    -20 000             20 000         -                    
16301 Fakturerte leieinntekter -3 200               -                    -3 200          -8 600               
17100 Refusjon sykepenger -21 290             -                    -21 290        -5 935               
17101 Refusjon fødselspenger -31 242             -                    -31 242        -17 196             
17290 Kompensert mva drift -14 148             -13 000             -1 148          -20 421             

Sum ansvar: 5302 Ungdomsklubb Rognan 544 347            641 268            -96 921        702 992            
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Ansvar: 5303 Ungdomsarrangement
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               699                   
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               14 931              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               175                   
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -175                  

Sum ansvar: 5303 Ungdomsarrangement -                    -                    -               15 630              

Ansvar: 5304 Ungdomskubb Røkland
11150 Matvarer -                    9 000                -9 000          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    13 000              -13 000        -                    
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    3 000                -3 000          -                    
12000 Inventar og utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    4 000                -4 000          -                    
15900 Avskrivninger 5 188                5 000                188              5 188                
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -13 000             13 000         -                    
16290 Billettinntekter -                    -10 000             10 000         -                    
19900 Motpost avskrivninger -5 188               -5 000               -188             -5 188               

Sum ansvar: 5304 Ungdomskubb Røkland -                    8 000                -8 000          -                    

Ansvar: 5305 Juniorklubb Rognan
10104 Faste tillegg - fast ansatte -                    -                    -               3 936                
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer -                    -                    -               3 712                
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               390                   
11000 Kontormateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11150 Matvarer 1 562                6 000                -4 438          5 334                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    7 000                -7 000          -                    
11800 Strømutgifter -                    23 000              -23 000        -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    8 000                -8 000          -                    
12000 Inventar og utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12008 Diverse utstyr 80                     -                    80                 488                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20                     -                    20                 97                     
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -22 000             22 000         -2 230               
16204 Kostpenger ansatte -100                  -                    -100             -                    
16290 Billettinntekter -                    -9 000               9 000           -                    
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -                    -                    -               -158                  
17290 Kompensert mva drift -20                    -                    -20               -97                    

Sum ansvar: 5305 Juniorklubb Rognan 1 542                16 000              -14 458        11 471              

Ansvar: 5308 Kulturmønstring
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer -                    3 000                -3 000          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 90                     -                    90                 28 000              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    696                   -696             -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 56                     188                   -132             1 428                
11150 Matvarer 1 603                -                    1 603           22 554              
11151 Bevertning 634                   -                    634              5 884                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 643                   -                    643              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 4 816                12 000              -7 184          2 801                
11209 Andre driftsutgifter 9 409                -                    9 409           5 764                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               400                   
11401 Annonser -                    2 000                -2 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 105                2 000                -895             -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 3 620                -                    3 620           3 465                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               18 933              
12000 Inventar og utstyr -                    -                    -               430                   
12008 Diverse utstyr 254                   -                    254              12 807              
12201 Leie/leasing av maskiner 9 735                -                    9 735           -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    20 000              -20 000        -                    
12702 Andre tjenester 79 960              -                    79 960         419 148            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 4 817                15 000              -10 183        5 050                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner -                    -                    -               125 000            
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -1 000               1 000           -                    
16290 Billettinntekter -29 455             -6 000               -23 455        -42 623             
17290 Kompensert mva drift -4 817               -15 000             10 183         -5 050               
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17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -30 000             
18300 Overføring fra fylkeskommunen -                    -                    -               -390 000          
18900 Overføring fra andrre (private) -                    -                    -               -40 000             

Sum ansvar: 5308 Kulturmønstring 82 469              32 884              49 585         143 991            

Ansvar: 5310 Barn og ungdom
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               2 485                
10903 Pensjonsinnskudd, lærere -                    -                    -               262                   
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               60                     
11150 Matvarer 7 266                -                    7 266           5 234                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 1 723                -                    1 723           -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    110 000            -110 000      -                    
11204 Tjenestefrikjøp 2 905                -                    2 905           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 720                   -                    720              -                    
11209 Andre driftsutgifter 87 952              -                    87 952         31 315              
11300 Telefonutgifter 268                   -                    268              -                    
11702 Ekskursjoner 25 280              15 000              10 280         27 849              
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn 67 028              -                    67 028         56 375              
11705 Forsikring, årsavgifter -                    -                    -               3 735                
12000 Inventar og utstyr 618                   -                    618              -                    
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               893                   
12702 Andre tjenester 25 894              -                    25 894         12 450              
13500 Refusjon til andre kommuner 5 100                -                    5 100           -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    -                    -               10 570              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 5 624                15 000              -9 376          15 775              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    90 000              -90 000        -                    
17000 Refusjon fra staten -112 399          -                    -112 399      -90 000             
17290 Kompensert mva drift -5 624               -15 000             9 376           -15 775             
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -33 000             
18100 Andre statlige tilskudd -                    -                    -               18 912              
18900 Overføring fra andrre (private) -                    -                    -               -20 000             
19500 Bruk av bundne fond -27 778             -                    -27 778        -20 153             

Sum ansvar: 5310 Barn og ungdom 84 577              215 000            -130 423      6 987                

Ansvar: 5500 Saltdal kulturskole
10100 Fast lønn 1 887 471         1 883 146         4 325           1 831 895         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 8 832                30 000              -21 168        17 206              
10200 Lønn vikarer 1 559                -                    1 559           -                    
10201 Lønn sykevikarer -                    6 000                -6 000          -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 2 042                -                    2 042           6 938                
10507 Andre oppdr/godtgj. 5 783                -                    5 783           12 521              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 265 793            298 050            -32 257        403 745            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 5 518                3 000                2 518           5 618                
10990 Arbeidsgiveravgift 94 624              104 726            -10 102        116 104            
11000 Kontormateriell -                    1 000                -1 000          1 792                
11001 Utgifter papir/toner -                    -                    -               1 288                
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    1 000                -1 000          500                   
11003 Faglitteratur -                    4 000                -4 000          -                    
11050 Undervisningsmateriell/lærebøker 5 700                13 000              -7 301          5 982                
11150 Matvarer 475                   -                    475              2 532                
11151 Bevertning 450                   -                    450              670                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 15 475              3 000                12 475         22 532              
11202 Velferdstiltak /gaver 284                   -                    284              -                    
11203 Velferdstiltak brukere 2 512                3 000                -489             1 048                
11204 Tjenestefrikjøp -                    5 000                -5 000          -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 6 360                -                    6 360           -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 198                   -                    198              -                    
11401 Annonser -                    4 000                -4 000          11 685              
11500 Kursavgifter / kursopphold 9 837                8 000                1 837           4 538                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 980                   -                    980              -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 6 662                20 000              -13 339        14 029              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    5 000                -5 000          -                    
11650 Telefongodtgjørelse -                    10 000              -10 000        -                    
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11702 Ekskursjoner -                    -                    -               3 300                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 7 556                11 000              -3 444          5 167                
11704 Transport eldre / funksjonsh./barn 8 404                -                    8 404           -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               26 450              
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -4 000               -                    -4 000          4 000                
11952 Programvare, innkjøp og lisens 56 300              15 000              41 300         1 950                
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    6 000                -6 000          -                    
11954 Kopieringsavtaler 5 283                -                    5 283           5 778                
11956 Kontingenter 9 497                9 000                497              12 521              
12000 Inventar og utstyr 47 156              30 000              17 156         175 639            
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 7 800                15 000              -7 200          6 650                
12008 Diverse utstyr 2 975                -                    2 975           -                    
12201 Leie/leasing av maskiner -                    6 000                -6 000          -                    
12401 Reparasjoner annet 5 323                9 000                -3 677          9 069                
12403 Vedlikehold/service/support  IT 1 331                -                    1 331           -                    
12702 Andre tjenester -                    -                    -               24 750              
13500 Refusjon til andre kommuner 219 479            226 000            -6 521          209 661            
13703 Kjøp av tjenester private -                    14 000              -14 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 19 107              21 000              -1 893          57 325              
15500 Avsetning til bundne fond 66 163              -                    66 163         22 310              
16001 Foreldrebetaling -219 125          -                    -219 125      -251 700          
16005 Brukerbetaling -                    -279 000          279 000       -                    
16201 Gebyr (purregebyr mv) -33 050             -                    -33 050        -24 550             
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -26 000             26 000         -14 588             
16290 Billettinntekter 1                       -                    1                   -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -6 000               6 000           -75 368             
17100 Refusjon sykepenger -                    -6 000               6 000           -                    
17290 Kompensert mva drift -19 107             -21 000             1 893           -57 325             
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -77 077             -83 000             5 923           -82 041             
17700 Refusjon fra andre -20 633             -                    -20 633        -133 000          
17702 Fakturert refusjon -64 000             -88 000             24 000         -90 000             
18900 Overføring fra andrre (private) -3 066               -                    -3 066          -                    

Sum ansvar: 5500 Saltdal kulturskole 2 336 872         2 254 922         81 950         2 296 619         

Ansvar: 5501 Øvingslokale musikk (Smia)
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    3 000                -3 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter 3 290                -                    3 290           -                    
11800 Strømutgifter -                    16 000              -16 000        -                    
11850 Forsikringspremier -                    2 000                -2 000          744                   
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    11 000              -11 000        -                    
12000 Inventar og utstyr 2 896                1 000                1 896           114                   
12008 Diverse utstyr 2 308                -                    2 308           440                   
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    8 000                -8 000          -                    
12401 Reparasjoner annet -                    3 000                -3 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 301                5 000                -3 699          139                   
15900 Avskrivninger 32 556              33 000              -444             32 556              
16300 Husleie og leie av lokaler -                    -2 000               2 000           -                    
17290 Kompensert mva drift -1 301               -5 000               3 699           -139                  
19900 Motpost avskrivninger -32 556             -33 000             444              -32 556             

Sum ansvar: 5501 Øvingslokale musikk (Smia) 8 494                42 000              -33 506        1 299                

Ansvar: 6000 Nyinvesteringer vann/avløp
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    -                    -               1 014                
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               6 446                
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               1 827                

Sum ansvar: 6000 Nyinvesteringer vann/avløp -                    -                    -               9 287                
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Ansvar: 6200 Administrasjon BYTE
10100 Fast lønn 1 191 437         1 212 590         -21 153        1 164 751         
10400 Lønn overtid 3 749                11 000              -7 251          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 143                2 000                2 143           4 042                
10799 Lønn til fordeling 4 400                -                    4 400           -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 209 255            182 410            26 845         269 389            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 926                2 000                -74               1 846                
10990 Arbeidsgiveravgift 64 223              66 719              -2 496          72 631              
11000 Kontormateriell 686                   6 000                -5 314          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    2 000                -2 000          930                   
11003 Faglitteratur 10 282              7 000                3 282           3 282                
11151 Bevertning 553                   -                    553              -                    
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 837                   -                    837              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               255                   
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    2 000                -2 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 10 697              5 100                5 597           8 951                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    3 000                -3 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter 1 335                -                    1 335           1 214                
11300 Telefonutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 1 807                -                    1 807           -                    
11401 Annonser -                    8 000                -8 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 38 393              15 000              23 393         -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               10 080              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 105                2 000                -896             3 686                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 372                   6 000                -5 628          5 449                
11707 Andre transportutgifter/frakt 2 448                2 000                448              6 426                
11800 Strømutgifter 753                   -                    753              -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 389                   -                    389              -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 118 975            64 000              54 975         114 696            
11955 Kommunale eiendomsgebyr 42 171              -                    42 171         -                    
11956 Kontingenter 690                   4 000                -3 310          1 902                
12000 Inventar og utstyr -                    4 000                -4 000          4 418                
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    8 000                -8 000          28 022              
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               1 798                
12008 Diverse utstyr -                    693 000            -693 000      -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 3 069                -                    3 069           -                    
12303 Service/kontroller bygg -                    3 000                -3 000          -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 37 047              500 000            -462 953      -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 46 228              40 000              6 228           42 190              
16900 Fordelte utgifter -                    -18 000             18 000         -6 930               
17100 Refusjon sykepenger -845                  -                    -845             -18 125             
17290 Kompensert mva drift -46 228             -40 000             -6 228          -42 190             
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -136 761          

Sum ansvar: 6200 Administrasjon BYTE 1 749 897         2 796 819         -1 046 922   1 541 950         

Ansvar: 6210 Teknisk verksted Vensmoen
10100 Fast lønn 20 003              -                    20 003         -                    
10799 Lønn til fordeling 137 196            -                    137 196       61 053              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 19 551              -                    19 551         -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 445                -                    1 445           -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 8 161                -                    8 161           -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 339                2 000                -661             3 632                
11300 Telefonutgifter -                    1 000                -1 000          -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 040                -                    1 040           -                    
11800 Strømutgifter 25 901              80 000              -54 099        93 453              
11850 Forsikringspremier 8 778                23 000              -14 222        8 185                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 23 999              9 000                14 999         32 408              
12500 Materialer til vedlikehold -                    6 000                -6 000          -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    4 000                -4 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15 912              25 000              -9 088          26 416              
15900 Avskrivninger 15 538              16 000              -462             15 538              
16301 Fakturerte leieinntekter -115 120          -78 000             -37 120        -45 862             
17290 Kompensert mva drift -15 912             -25 000             9 088           -26 416             
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19900 Motpost avskrivninger -15 538             -16 000             462              -15 538             
Sum ansvar: 6210 Teknisk verksted Vensmoen 132 292            47 000              85 292         152 869            

Ansvar: 6221 Brannstasjon/ambulansebygg
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               5 923                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11850 Forsikringspremier 4 312                4 000                312              4 051                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 1 156                11 000              -9 844          -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    12 000              -12 000        -                    
12301 Fordelte personalkostnader -                    15 000              -15 000        -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    8 000                -8 000          -                    
15900 Avskrivninger 62 907              63 000              -93               62 907              
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -51 000             51 000         -5 466               
19900 Motpost avskrivninger -62 907             -63 000             93                 -62 907             

Sum ansvar: 6221 Brannstasjon/ambulansebygg 5 468                -                    5 468           4 508                

Ansvar: 6252 Saltnes tomteområde
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh 19 820              -                    19 820         -                    

Sum ansvar: 6252 Saltnes tomteområde 19 820              -                    19 820         -                    

Ansvar: 6260 Rengjøring
10100 Fast lønn -11 210             -                    -11 210        41 648              
10104 Faste tillegg - fast ansatte 94 885              97 293              -2 408          89 938              
10200 Lønn vikarer -                    -                    -               1 547                
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 64 590              -                    64 590         62 798              
10400 Lønn overtid 1 054                -                    1 054           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 664                -                    1 664           26 981              
10750 Lønn renhold, fast 6 870 757         7 272 822         -402 065      6 871 303         
10751 Vikar renhold 72 987              280 000            -207 013      417 890            
10752 Ferievikar renhold 200 259            245 489            -45 230        127 040            
10753 Sykevikar renhold 1 705 056         -                    1 705 056    1 786 272         
10754 Annen lønn renold 10 903              120 000            -109 097      1 687                
10755 Overtidslønn renhold 6 031                61 000              -54 969        -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 1 206 210         1 249 582         -43 372        1 951 456         
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 19 265              22 000              -2 735          20 339              
10990 Arbeidsgiveravgift 398 540            446 012            -47 472        518 956            
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 730                   1 000                -270             -                    
11151 Bevertning 1 178                -                    1 178           1 750                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 2 033                2 000                33                 -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 159                   -                    159              835                   
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 20 478              35 000              -14 522        25 381              
11202 Velferdstiltak /gaver 5 722                -                    5 722           3 010                
11206 Forbruksmateriell renhold 243 105            120 000            123 105       117 513            
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 8 198                88 000              -79 802        18 826              
11209 Andre driftsutgifter 968                   -                    968              11 376              
11300 Telefonutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11401 Annonser 19 925              -                    19 925         10 075              
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    8 000                -8 000          2 980                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 450                   7 000                -6 550          611                   
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               718                   
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    5 000                -5 000          -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               4 000                
12000 Inventar og utstyr 770                   4 000                -3 230          223                   
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 18 422              -                    18 422         6 674                
12006 Teknisk utstyr 3 642                -                    3 642           798                   
12009 Maskiner 38 721              -                    38 721         -                    
12200 Leie av driftsmidler 42 421              33 000              9 421           42 517              
12201 Leie/leasing av maskiner -                    40 000              -40 000        -                    
12401 Reparasjoner annet 1 400                8 000                -6 600          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 99 717              52 000              47 717         58 641              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -17 000             17 000         -                    
15900 Avskrivninger 62 850              11 000              51 850         10 875              
17000 Refusjon fra staten -122 190          -                    -122 190      -130 279          
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17100 Refusjon sykepenger -1 165 284       -                    -1 165 284   -1 318 374       
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               -151 423          
17290 Kompensert mva drift -99 717             -52 000             -47 717        -58 641             
19900 Motpost avskrivninger -62 850             -11 000             -51 850        -10 875             

Sum ansvar: 6260 Rengjøring 9 761 836         10 130 198       -368 362      10 565 173       

Ansvar: 6270 Vaktmestertjenester
10100 Fast lønn 4 079 662         4 233 762         -154 100      4 423 706         
10200 Lønn vikarer 64 625              -                    64 625         -                    
10201 Lønn sykevikarer 14 433              -                    14 433         22 477              
10203 Ferievikarer 49 353              70 000              -20 647        49 022              
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer -                    25 000              -25 000        -                    
10400 Lønn overtid 60 992              16 000              44 992         48 185              
10507 Andre oppdr/godtgj. 11 592              17 000              -5 408          11 670              
10799 Lønn til fordeling 317 344            -                    317 344       -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 611 965            679 202            -67 237        994 678            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 10 838              7 000                3 838           11 531              
10990 Arbeidsgiveravgift 208 030            243 076            -35 046        280 101            
11000 Kontormateriell 2 330                -                    2 330           549                   
11001 Utgifter papir/toner 374                   -                    374              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 11 549              -                    11 549         2 895                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 25 224              36 000              -10 776        23 992              
11202 Velferdstiltak /gaver 1 400                10 000              -8 600          792                   
11206 Forbruksmateriell renhold 141                   -                    141              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 606                   -                    606              -                    
11209 Andre driftsutgifter -                    3 000                -3 000          3 786                
11300 Telefonutgifter 31 486              5 000                26 486         16 039              
11500 Kursavgifter / kursopphold 3 154                19 000              -15 846        15 300              
11502 Foreleser/kursholder -                    5 000                -5 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    11 000              -11 000        521                   
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               214                   
11700 Drivstoff og rekvisita 70 398              22 000              48 398         44 933              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    7 000                -7 000          881                   
11705 Forsikring, årsavgifter -                    15 000              -15 000        -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 84 051              15 000              69 051         15 288              
11707 Andre transportutgifter/frakt 65                     -                    65                 283                   
11850 Forsikringspremier -                    -                    -               24 718              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 1 951                -                    1 951           -                    
12000 Inventar og utstyr 3 408                3 000                408              -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 25 646              14 000              11 646         6 674                
12006 Teknisk utstyr 282 262            20 000              262 262       33 138              
12008 Diverse utstyr 663                   -                    663              28 374              
12009 Maskiner 78 799              -                    78 799         12 016              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 291 449            -                    291 449       9 203                
12201 Leie/leasing av maskiner -                    140 000            -140 000      -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 94 005              -                    94 005         -                    
12401 Reparasjoner annet -                    4 000                -4 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold 6 180                -                    6 180           617                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 207 458            45 000              162 458       48 254              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -5 000               5 000           -                    
15900 Avskrivninger -                    23 000              -23 000        21 874              
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -26 451             
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -9 128               
17100 Refusjon sykepenger -71 981             -                    -71 981        -47 372             
17290 Kompensert mva drift -207 458          -45 000             -162 458      -48 254             
17700 Refusjon fra andre -3 000               -                    -3 000          -2 562               
19900 Motpost avskrivninger -                    -23 000             23 000         -21 874             

Sum ansvar: 6270 Vaktmestertjenester 6 368 994         5 615 040         753 954       5 996 069         
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Ansvar: 6280 Snekkertjenester
10100 Fast lønn 8 587                465 662            -457 075      459 010            
10200 Lønn vikarer -                    5 000                -5 000          -                    
10203 Ferievikarer 42 210              -                    42 210         16 574              
10400 Lønn overtid 846                   5 000                -4 154          1 046                
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 800                2 000                -200             2 400                
10799 Lønn til fordeling 58 890              -                    58 890         101 147            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 889                   73 147              -72 258        98 776              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    4 000                -4 000          963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 3 394                30 130              -26 736        29 348              
11003 Faglitteratur -                    1 000                -1 000          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 073                -                    1 073           1 035                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 9 184                3 000                6 184           7 473                
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               508                   
11300 Telefonutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    8 000                -8 000          -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    4 000                -4 000          -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 9 444                12 000              -2 556          11 411              
11705 Forsikring, årsavgifter -                    4 000                -4 000          -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 197                4 000                -2 803          8 246                
11850 Forsikringspremier -                    -                    -               5 065                
11956 Kontingenter -                    1 000                -1 000          -                    
12000 Inventar og utstyr 1 163                -                    1 163           38 157              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    4 000                -4 000          -                    
12006 Teknisk utstyr 10 480              50 000              -39 520        983                   
12500 Materialer til vedlikehold -                    -                    -               519                   
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 8 135                10 000              -1 865          16 859              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 000               1 000           -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -1 477 797       
17100 Refusjon sykepenger -14 745             -                    -14 745        -                    
17290 Kompensert mva drift -8 135               -10 000             1 865           -16 859             

Sum ansvar: 6280 Snekkertjenester 134 412            676 939            -542 527      -695 136          

Ansvar: 6290 Løpende driftskostnader
11200 Drifts-/forbruksmateriell 300 751            178 000            122 751       144 458            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 2 014                -                    2 014           1 608                
11207 Skal føres på 12707 Vannprøver 10 527              12 000              -1 473          9 643                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 4 510                -                    4 510           241                   
11209 Andre driftsutgifter 2 022                216 000            -213 978      24 797              
11300 Telefonutgifter -                    -                    -               399                   
11304 Kommunikasjon systemleverandør 362                   -                    362              4 640                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 8 703                -                    8 703           -                    
11800 Strømutgifter 2 151                -                    2 151           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 2 394                -                    2 394           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 7 497                -                    7 497           42                     
11956 Kontingenter -                    2 000                -2 000          1 750                
12000 Inventar og utstyr 29 383              -                    29 383         525                   
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 622                   -                    622              -                    
12006 Teknisk utstyr 54 168              -                    54 168         29 218              
12008 Diverse utstyr 4 166                -                    4 166           6 084                
12009 Maskiner 27 786              23 000              4 786           -                    
12090 Medisinsk utstyr -                    -                    -               7 547                
12300 Byggtjenester, vedlikehold 1 570 024         142 000            1 428 024    1 363 997         
12303 Service/kontroller bygg 99 376              100 000            -624             69 954              
12401 Reparasjoner annet 17 856              -                    17 856         -                    
12500 Materialer til vedlikehold 320 149            360 000            -39 851        286 203            
12600 Rengjøringstjenester 1 991                -                    1 991           -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 28 336              -                    28 336         13 112              
12707 Vannprøver 1 279                -                    1 279           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 625 429            520 000            105 429       492 804            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    123 000            -123 000      -                    
15002 Forsinkelsesrenter 448                   -                    448              311                   
17290 Kompensert mva drift -625 429          -520 000          -105 429      -492 804          
18900 Overføring fra andrre (private) -78 144             -                    -78 144        -                    

Sum ansvar: 6290 Løpende driftskostnader 2 418 374         1 156 000         1 262 374    1 964 527         
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Ansvar: 6291 Spesifisert vedlikehold/investering
11200 Drifts-/forbruksmateriell 11 418              -                    11 418         5 516                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 2 171                -                    2 171           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 26 653              -                    26 653         -                    
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh -                    -                    -               2 110                
12000 Inventar og utstyr 409 436            -                    409 436       1 304                
12009 Maskiner 433                   -                    433              -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 737 860            2 090 000         -1 352 140   1 337 114         
12303 Service/kontroller bygg 69 071              -                    69 071         69 071              
12500 Materialer til vedlikehold 242 701            -                    242 701       97 565              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 86 603              -                    86 603         26 375              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 389 924            501 435            -111 511      385 836            
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner 408 440            410 000            -1 560          -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    702 000            -702 000      -                    
17290 Kompensert mva drift -389 924          -330 000          -59 924        -385 836          
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -299 250          

Sum ansvar: 6291 Spesifisert vedlikehold/investering1 994 787         3 373 435         -1 378 648   1 239 805         

Ansvar: 6400 Driftsavdelingen
10100 Fast lønn -                    293 069            -293 069      293 754            
10200 Lønn vikarer 8 682                -                    8 682           -                    
10400 Lønn overtid 19 393              9 000                10 393         -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 2 672                2 400                272              2 400                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 166 252            45 962              120 290       109 488            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 49                     3 000                -2 951          -                    
10990 Arbeidsgiveravgift -11 399             19 299              -30 698        20 757              
11000 Kontormateriell -                    2 000                -2 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    2 000                -2 000          -                    
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          -                    
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring -                    1 000                -1 000          -                    
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    2 000                -2 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 4 105                3 600                505              249                   
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 5 256                3 000                2 256           -                    
11300 Telefonutgifter 39                     2 000                -1 961          449                   
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 287                   -                    287              -                    
11401 Annonser -                    3 000                -3 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 26 653              10 000              16 653         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 831                3 000                -1 169          2 150                
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 400                -2 400          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    4 000                -4 000          1 271                
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    2 000                -2 000          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 15 402              7 000                8 402           35 481              
11956 Kontingenter 690                   3 000                -2 310          665                   
12000 Inventar og utstyr -                    3 000                -3 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    14 000              -14 000        -                    
12008 Diverse utstyr -                    11 000              -11 000        -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 3 069                -                    3 069           -                    
12600 Rengjøringstjenester 2 200                -                    2 200           -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 4 976                8 000                -3 024          9 043                
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -98 225             -                    -98 225        -94 210             
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester 140                   -                    140              -1 530               
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -378 671          
17290 Kompensert mva drift -4 976               -8 000               3 024           -9 043               
17702 Fakturert refusjon -                    -                    -               -14 597             

Sum ansvar: 6400 Driftsavdelingen 147 096            452 730            -305 634      -22 345             
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Ansvar: 6410 Drift og anlegg
10100 Fast lønn 19 515              3 772 314         -3 752 799   3 543 847         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 1 903                141 000            -139 097      145 365            
10400 Lønn overtid 18 246              521 000            -502 754      651 082            
10507 Andre oppdr/godtgj. 1 800                -                    1 800           49 484              
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               911                   
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -21 256             593 458            -614 714      778 048            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    12 000              -12 000        7 592                
10990 Arbeidsgiveravgift -1 730               237 192            -238 922      261 121            
11000 Kontormateriell -                    2 000                -2 000          -                    
11001 Utgifter papir/toner -                    2 000                -2 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter -                    7 000                -7 000          10 257              
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          1 235                
11150 Matvarer -                    -                    -               485                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 712                   -                    712              20 090              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    73 000              -73 000        76 791              
11202 Velferdstiltak /gaver -                    5 000                -5 000          2 850                
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               270                   
11209 Andre driftsutgifter -                    3 000                -3 000          -                    
11300 Telefonutgifter 1 460                6 000                -4 540          12 922              
11302 Sambandsleie / internett -                    -                    -               5 918                
11303 Bankgebyrer, betalingsformidling -                    -                    -               2 000                
11304 Kommunikasjon systemleverandør -                    -                    -               825                   
11401 Annonser -                    10 000              -10 000        -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    31 000              -31 000        12 450              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 2 271                75 000              -72 729        67 737              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    3 000                -3 000          2 906                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               934                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    16 000              -16 000        -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 9 151                20 000              -10 849        24 825              
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               1 978                
11705 Forsikring, årsavgifter -                    39 000              -39 000        26 365              
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    -                    -               5 023                
11707 Andre transportutgifter/frakt 407                   -                    407              12 312              
11800 Strømutgifter 6 867                100 000            -93 133        91 263              
11850 Forsikringspremier 6 588                -                    6 588           6 118                
11851 Egenandel forsikringsoppgjør -                    -                    -               3 000                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 4 217                37 000              -32 783        34 793              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 2 101                -                    2 101           20 350              
11955 Kommunale eiendomsgebyr -                    130 000            -130 000      95 393              
11956 Kontingenter -                    3 000                -3 000          -                    
12000 Inventar og utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               13 037              
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               6 763                
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               1 936                
12009 Maskiner -                    -                    -               4 000                
12200 Leie av driftsmidler -                    -                    -               8 833                
12201 Leie/leasing av maskiner -                    25 000              -25 000        -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    1 255 000         -1 255 000   16 806              
12303 Service/kontroller bygg -                    -                    -               9 600                
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin 22                     -                    22                 4 748                
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    5 000                -5 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    30 000              -30 000        44 853              
12601 Vaskeritjenester -                    7 000                -7 000          2 036                
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    -                    -               36 852              
13750 Kjøp fra IKS -                    4 000                -4 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 4 449                141 000            -136 551      137 498            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               52                     
15900 Avskrivninger 192 893            193 000            -107             192 894            
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -8 837               -60 000             51 163         -9 765               
16900 Fordelte utgifter -                    -5 213 612       5 213 612    -6 061 827       
16902 Fordelte utgifter til investering -                    -700 000          700 000       -                    
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               -98 453             
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17290 Kompensert mva drift -4 449               -141 000          136 551       -137 498          
19900 Motpost avskrivninger -192 893          -193 000          107              -192 894          

Sum ansvar: 6410 Drift og anlegg 43 436              1 195 352         -1 151 916   -43 989             

Ansvar: 6411 Biler og maskiner
10100 Fast lønn -                    449 060            -449 060      447 078            
10400 Lønn overtid 516                   -                    516              -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               2 511                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    69 137              -69 137        95 606              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    -                    -               963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 8                       28 213              -28 205        26 424              
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    45 000              -45 000        18 814              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    3 000                -3 000          123                   
11300 Telefonutgifter 1 835                -                    1 835           290                   
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    -                    -               701                   
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11700 Drivstoff og rekvisita -                    673 000            -673 000      307 745            
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               388                   
11705 Forsikring, årsavgifter -                    179 000            -179 000      -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 28 565              637 000            -608 435      631 872            
11850 Forsikringspremier -                    -                    -               174 685            
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    21 000              -21 000        -                    
12008 Diverse utstyr -                    10 000              -10 000        19 427              
12009 Maskiner -                    -                    -               7 212                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    250 000            -250 000      -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               13 458              
12301 Fordelte personalkostnader -                    35 000              -35 000        -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    400 000            -400 000      2 447                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 5 798                320 000            -314 202      244 475            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               1 076                
15900 Avskrivninger 1 448 886         1 305 000         143 886       1 489 212         
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -1 047               -                    -1 047          -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -7 825               -                    -7 825          -1 612               
16501 Avgiftspliktig utleie av utstyr/biler/maskiner -10 334             -50 000             39 666         -21 675             
16900 Fordelte utgifter -                    -2 635 000       2 635 000    -1 727 136       
16902 Fordelte utgifter til investering -                    -400 000          400 000       -                    
17101 Refusjon fødselspenger -                    -                    -               1 843                
17290 Kompensert mva drift -5 798               -320 000          314 202       -244 475          
19900 Motpost avskrivninger -1 448 886       -1 305 000       -143 886      -1 489 212       

Sum ansvar: 6411 Biler og maskiner 11 717              -285 590          297 307       2 346                

Ansvar: 6420 Idrettsanlegg Rognan
10100 Fast lønn 29 728              -                    29 728         -                    
10799 Lønn til fordeling 27 043              91 000              -63 957        110 690            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 3 732                -                    3 732           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 689                   -                    689              -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 1 592                -                    1 592           -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               5 149                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 1 758                15 000              -13 242        30 024              
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 6 050                -                    6 050           -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 787                -                    1 787           -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    51 000              -51 000        14 535              
11800 Strømutgifter 15 816              30 000              -14 184        31 875              
11850 Forsikringspremier 102                   -                    102              -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               78 000              
11903 Festeavgifter 50 000              32 000              18 000         -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 350                   -                    350              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   7 000                -6 823          -                    

172



Saltdal kommune Driftsregnskap 2020 

 

71 
 

 

12008 Diverse utstyr -                    -                    -               4 677                
12300 Byggtjenester, vedlikehold 13 648              5 000                8 648           64 983              
12301 Fordelte personalkostnader -                    130 000            -130 000      -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    110 000            -110 000      -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    68 000              -68 000        52 681              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 9 921                15 000              -5 079          44 660              
15900 Avskrivninger 499 429            395 000            104 429       394 923            
17290 Kompensert mva drift -9 921               -15 000             5 079           -44 660             
19900 Motpost avskrivninger -499 429          -395 000          -104 429      -394 923          

Sum ansvar: 6420 Idrettsanlegg Rognan 152 631            539 000            -386 369      392 614            

Ansvar: 6421 Idrettsanlegg Røkland
10100 Fast lønn 29 728              -                    29 728         -                    
10799 Lønn til fordeling 27 043              -                    27 043         34 677              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 3 732                -                    3 732           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 20                     -                    20                 -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 1 565                -                    1 565           -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               596                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    20 000              -20 000        1 489                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11300 Telefonutgifter -710                  -                    -710             -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    3 000                -3 000          -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 1 787                -                    1 787           -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    3 000                -3 000          765                   
11800 Strømutgifter 14 964              28 000              -13 036        20 873              
11850 Forsikringspremier -                    2 000                -2 000          83                     
11952 Programvare, innkjøp og lisens 350                   -                    350              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   6 000                -5 823          66                     
12300 Byggtjenester, vedlikehold 9 580                -                    9 580           -                    
12301 Fordelte personalkostnader -                    50 000              -50 000        -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    40 000              -40 000        -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    17 000              -17 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 6 562                21 000              -14 438        5 426                
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               5                       
15900 Avskrivninger 144 078            142 000            2 078           144 077            
17290 Kompensert mva drift -6 562               -21 000             14 438         -5 426               
19900 Motpost avskrivninger -144 078          -142 000          -2 078          -144 077          

Sum ansvar: 6421 Idrettsanlegg Røkland 88 397              169 000            -80 603        58 554              

Ansvar: 6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal
10100 Fast lønn 481 753            128 231            353 522       127 180            
10104 Faste tillegg - fast ansatte 28 341              -                    28 341         -                    
10200 Lønn vikarer 10 654              -                    10 654         -                    
10400 Lønn overtid 60 197              27 000              33 197         7 453                
10507 Andre oppdr/godtgj. 7 200                -                    7 200           7 574                
10799 Lønn til fordeling 81 129              -                    81 129         356 983            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 60 089              19 737              40 352         27 258              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 2 400                1 500                900              963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 23 248              10 020              13 228         8 692                
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               15 481              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 282                   -                    282              -                    
11003 Faglitteratur 50                     -                    50                 -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 107 365            57 000              50 365         48 205              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 7 034                1 500                5 534           3 841                
11202 Velferdstiltak /gaver 298                   -                    298              -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 363                   -                    363              -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 163                   -                    163              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 9 881                -                    9 881           12 402              
11209 Andre driftsutgifter 16 346              15 000              1 346           12 834              
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11300 Telefonutgifter 2 240                -                    2 240           -                    
11302 Sambandsleie / internett 313                   -                    313              -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 91                     -                    91                 -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 936                   -                    936              -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 4 230                -                    4 230           -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 12 703              -                    12 703         1 017                
11705 Forsikring, årsavgifter 868                   -                    868              -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 25 089              -                    25 089         -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 845                   -                    845              -                    
11800 Strømutgifter 6 692                2 000                4 692           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 2 088                -                    2 088           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 8 467                -                    8 467           -                    
11903 Festeavgifter 600                   8 000                -7 400          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 2 561                -                    2 561           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 9 445                4 000                5 445           8 346                
12000 Inventar og utstyr 268                   -                    268              -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 810                   -                    810              -                    
12008 Diverse utstyr 356                   -                    356              21 219              
12009 Maskiner -                    -                    -               6 199                
12200 Leie av driftsmidler 499                   -                    499              -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 1 056                -                    1 056           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 16 658              28 000              -11 342        15 610              
12302 Fordelte maskinkostnader -                    2 000                -2 000          -                    
12303 Service/kontroller bygg 2 593                -                    2 593           -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    85 000              -85 000        46 483              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 47                     -                    47                 -                    
12702 Andre tjenester 10 250              -                    10 250         -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    2 000                -2 000          -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    20 000              -20 000        -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 57 928              15 000              42 928         34 364              
15900 Avskrivninger 26 607              27 000              -393             26 607              
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -12 000             12 000         -12 000             
17100 Refusjon sykepenger -29 637             -                    -29 637        -                    
17290 Kompensert mva drift -57 928             -15 000             -42 928        -34 364             
19900 Motpost avskrivninger -26 607             -27 000             393              -26 607             

Sum ansvar: 6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal 976 861            398 988            577 873       715 739            

Ansvar: 6423 Skansenøyra
11200 Drifts-/forbruksmateriell 586                   -                    586              -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    4 000                -4 000          -                    
12301 Fordelte personalkostnader -                    5 000                -5 000          -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    3 000                -3 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    6 000                -6 000          67                     
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 146                   1 000                -854             17                     
17290 Kompensert mva drift -146                  -1 000               854              -17                    

Sum ansvar: 6423 Skansenøyra 586                   18 000              -17 414        67                     

Ansvar: 6430 Drift av vannverk
10100 Fast lønn 2 180 377         1 444 230         736 147       1 337 418         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 97 832              -                    97 832         22 743              
10200 Lønn vikarer 20 142              -                    20 142         -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 204                   -                    204              -                    
10400 Lønn overtid 317 547            178 000            139 547       109 994            
10503 Vaktordning inkl. utrykning 2 523                32 000              -29 477        2 292                
10507 Andre oppdr/godtgj. 14 112              -                    14 112         34 591              
10750 Lønn renhold, fast -                    10 000              -10 000        -                    
10799 Lønn til fordeling -365 823          -                    -365 823      1 155 589         
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 265 720            225 235            40 485         284 847            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 7 983                4 000                3 983           3 852                
10990 Arbeidsgiveravgift 104 179            84 279              19 900         91 653              
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               53 123              
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11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 035                1 000                35                 -                    
11003 Faglitteratur 5 184                1 000                4 184           -                    
11151 Bevertning 350                   -                    350              1 083                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 288 416            101 000            187 416       244 390            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 19 405              8 000                11 405         7 293                
11202 Velferdstiltak /gaver 1 093                1 000                93                 -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 1 270                -                    1 270           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 600                   -                    600              -                    
11207 Skal føres på 12707 Vannprøver 25 238              267 000            -241 762      288 971            
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 18 876              -                    18 876         -                    
11300 Telefonutgifter 11 596              15 000              -3 404          6 898                
11301 Porto -                    12 000              -12 000        -                    
11302 Sambandsleie / internett 22 936              11 000              11 936         46 918              
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 884                30 000              -26 116        2 592                
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 319                   -                    319              -                    
11401 Annonser 6 743                7 000                -258             -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 818                15 000              -8 182          36 546              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 15 572              4 000                11 572         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 3 497                2 000                1 497           4 887                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -242                  -                    -242             1 128                
11650 Telefongodtgjørelse -                    8 000                -8 000          -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 58 750              92 000              -33 250        103 903            
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    4 000                -4 000          17 317              
11705 Forsikring, årsavgifter 4 206                21 000              -16 794        1 005                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 108 397            98 000              10 397         5 539                
11707 Andre transportutgifter/frakt 12 888              196 000            -183 112      629                   
11800 Strømutgifter 452 124            486 000            -33 876        468 415            
11850 Forsikringspremier 7 220                30 000              -22 780        6 821                
11851 Egenandel forsikringsoppgjør 2 882                -                    2 882           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 8 709                -                    8 709           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 2 992                -                    2 992           -                    
11903 Festeavgifter 2 200                -                    2 200           -                    
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh -                    1 000                -1 000          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 96 476              30 000              66 476         86 285              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 18 486              24 000              -5 514          -                    
11956 Kontingenter 11 355              16 000              -4 645          13 855              
12000 Inventar og utstyr 3 361                2 000                1 361           11 472              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 4 425                10 000              -5 575          14 557              
12002 Programvare 6 290                11 000              -4 710          -                    
12006 Teknisk utstyr 4 692                53 000              -48 308        38 343              
12008 Diverse utstyr 20 787              -                    20 787         93 169              
12009 Maskiner -                    2 000                -2 000          11 945              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 43 932              35 000              8 932           39 533              
12200 Leie av driftsmidler 1 831                -                    1 831           -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 3 871                -                    3 871           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 274 760            96 000              178 760       180 643            
12303 Service/kontroller bygg 47 859              -                    47 859         54 627              
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    5 000                -5 000          14 258              
12403 Vedlikehold/service/support  IT 82 400              23 000              59 400         10 388              
12500 Materialer til vedlikehold 86 364              176 000            -89 636        138 662            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 46 724              8 000                38 724         57 311              
12701 Juridisk bistand -                    8 000                -8 000          -                    
12707 Vannprøver 266 548            -                    266 548       -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2 195                -                    2 195           -103                  
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               52                     
15500 Avsetning til bundne fond -                    39 000              -39 000        -                    
15900 Avskrivninger 3 939 989         3 918 000         21 989         3 913 804         
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -500                  -                    -500             -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -1 200               -                    -1 200          -2 250               
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiing) -11 448 790     -11 523 000     74 210         -11 053 897     
16401 Tilknytningsgebyr -8 000               -12 000             4 000           -22 000             
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -20 608             -                    -20 608        -12 460             
16501 Avgiftspliktig utleie av utstyr/biler/maskiner -27 408             -56 000             28 593         -24 769             
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17100 Refusjon sykepenger -208 903          -                    -208 903      -                    
17101 Refusjon fødselspenger -45 164             -                    -45 164        -                    
17290 Kompensert mva drift -2 195               -                    -2 195          103                   
19900 Motpost avskrivninger -3 939 989       -3 918 000       -21 989        -3 913 804       

Sum ansvar: 6430 Drift av vannverk -7 002 659       -7 664 256       661 597       -6 009 838       

Ansvar: 6440 Drift av avløpsanlegg
10100 Fast lønn 2 007 795         1 444 230         563 565       1 335 687         
10104 Faste tillegg - fast ansatte 50 669              -                    50 669         -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 204                   -                    204              -                    
10400 Lønn overtid 22 337              93 000              -70 663        23 857              
10503 Vaktordning inkl. utrykning 2 523                -                    2 523           2 292                
10507 Andre oppdr/godtgj. 4 203                -                    4 203           3 659                
10799 Lønn til fordeling -324 662          -                    -324 662      1 237 404         
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 241 148            230 121            11 027         284 861            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 109                   4 000                -3 891          -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 100 619            87 528              13 091         84 189              
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               56 484              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 035                -                    1 035           -                    
11003 Faglitteratur 184                   -                    184              -                    
11151 Bevertning 350                   -                    350              1 083                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 231 880            93 000              138 880       203 055            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 19 405              9 000                10 405         13 905              
11202 Velferdstiltak /gaver 1 093                -                    1 093           -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 1 089                -                    1 089           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 600                   -                    600              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 50 725              -                    50 725         27 084              
11209 Andre driftsutgifter -                    -                    -               378                   
11300 Telefonutgifter 16 897              19 000              -2 103          16 849              
11301 Porto -                    12 000              -12 000        -                    
11302 Sambandsleie / internett 38 610              11 000              27 610         5 519                
11304 Kommunikasjon systemleverandør 3 614                -                    3 614           4 925                
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 274                   -                    274              -                    
11401 Annonser 6 743                3 000                3 743           -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 14 018              16 000              -1 982          9 566                
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 15 174              4 000                11 174         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 1 120                4 000                -2 880          1 519                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -242                  -                    -242             360                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    4 000                -4 000          -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 66 963              137 000            -70 037        118 940            
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    7 000                -7 000          4 790                
11705 Forsikring, årsavgifter 4 206                23 000              -18 794        1 005                
11706 Vedlikehold /service transportmidler 136 154            128 000            8 154           43 953              
11707 Andre transportutgifter/frakt 3 318                381 000            -377 682      444                   
11800 Strømutgifter 308 789            307 000            1 789           355 583            
11850 Forsikringspremier 2 181                25 000              -22 819        3 142                
11851 Egenandel forsikringsoppgjør 55 114              50 000              5 114           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 8 709                -                    8 709           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 2 992                -                    2 992           -                    
11903 Festeavgifter 2 200                -                    2 200           -                    
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh -                    -                    -               775                   
11952 Programvare, innkjøp og lisens 77 726              18 000              59 726         61 565              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 44 667              72 000              -27 333        26 189              
11956 Kontingenter 11 355              6 000                5 355           13 855              
12000 Inventar og utstyr 983                   -                    983              11 472              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 4 399                -                    4 399           14 557              
12006 Teknisk utstyr 3 000                18 000              -15 000        142 427            
12008 Diverse utstyr 12 002              -                    12 002         111 220            
12009 Maskiner -                    -                    -               55 515              
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler 13 277              -                    13 277         39 532              
12200 Leie av driftsmidler 1 831                -                    1 831           -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 3 871                28 000              -24 129        -                    
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12300 Byggtjenester, vedlikehold 244 758            129 000            115 758       197 102            
12303 Service/kontroller bygg 9 506                -                    9 506           78 652              
12402 Driftsavtaler med datasentraler -                    14 000              -14 000        14 258              
12403 Vedlikehold/service/support  IT 53 562              5 000                48 562         27 158              
12500 Materialer til vedlikehold 38 064              135 000            -96 936        71 444              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 21 724              -                    21 724         22 562              
13702 Kjøp av tjeneste slamavskillere 84 556              38 000              46 556         57 274              
15002 Forsinkelsesrenter 710                   -                    710              27                     
15500 Avsetning til bundne fond -                    660 000            -660 000      -                    
15900 Avskrivninger 3 137 363         3 165 000         -27 637        3 187 136         
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiing) -10 277 766     -10 458 000     180 234       -10 198 096     
16401 Tilknytningsgebyr -14 000             -                    -14 000        -22 000             
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -20 198             -123 000          102 802       -41 024             
16501 Avgiftspliktig utleie av utstyr/biler/maskiner -4 130               -                    -4 130          -1 125               
17100 Refusjon sykepenger -349 818          -                    -349 818      -                    
17101 Refusjon fødselspenger -47 987             -                    -47 987        -                    
19900 Motpost avskrivninger -3 137 363       -3 165 000       27 637         -3 187 136       

Sum ansvar: 6440 Drift av avløpsanlegg -6 989 774       -6 366 121       -623 653      -5 476 129       

Ansvar: 6441 Slam-innsaml/behandling
10100 Fast lønn 97 752              128 693            -30 941        131 805            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 11 727              19 844              -8 117          28 215              
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 422                   -                    422              1 926                
10990 Arbeidsgiveravgift 5 194                8 085                -2 891          8 259                
11151 Bevertning -                    -                    -               1 083                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    4 000                -4 000          -                    
11300 Telefonutgifter -                    2 000                -2 000          -                    
11301 Porto -                    6 000                -6 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 593                   -                    593              2 280                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    5 000                -5 000          731                   
11952 Programvare, innkjøp og lisens 76 328              69 000              7 328           97 694              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 752                   -                    752              -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 21 538              6 000                15 538         7 813                
13702 Kjøp av tjeneste slamavskillere 993 141            1 130 000         -136 859      1 100 227         
15500 Avsetning til bundne fond 163 868            -                    163 868       115 496            
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiing) -1 395 158       -1 409 000       13 842         -1 605 251       
17100 Refusjon sykepenger -3 033               -                    -3 033          -                    
19500 Bruk av bundne fond -                    -69 000             69 000         -                    

Sum ansvar: 6441 Slam-innsaml/behandling -26 877             -99 378             72 501         -109 721          

Ansvar: 6450 Renovasjon
10100 Fast lønn 38 312              -                    38 312         -                    
10799 Lønn til fordeling -8 849               -                    -8 849          -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 596                -                    4 596           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 9                       -                    9                   -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 2 028                -                    2 028           -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11207 Skal føres på 12707 Vannprøver -                    30 000              -30 000        -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 350                   -                    350              10 000              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   -                    177              -                    
12000 Inventar og utstyr 2 378                -                    2 378           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    6 000                -6 000          -                    
12301 Fordelte personalkostnader -                    35 000              -35 000        -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    20 000              -20 000        -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    50 000              -50 000        4 000                
13750 Kjøp fra IKS -                    15 000              -15 000        -                    
15500 Avsetning til bundne fond 161 027            -                    161 027       248 656            
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16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -201 283          -                    -201 283      -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -                    -                    -               -                    
17100 Refusjon sykepenger -1 665               -                    -1 665          -                    
17750 Refusjon fra IKS der kom deltar -                    -187 000          187 000       -248 656          
19500 Bruk av bundne fond -                    -10 000             10 000         -                    

Sum ansvar: 6450 Renovasjon -2 762               -41 000             38 238         14 000              

Ansvar: 6460 Brannvesen
10400 Lønn overtid 396                   -                    396              -                    
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               17 515              
10990 Arbeidsgiveravgift 6                       -                    6                   5                       
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               581                   
11151 Bevertning -                    -                    -               5 025                
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               34 608              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    -                    -               4 980                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11302 Sambandsleie / internett -                    5 000                -5 000          -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    -                    -               -26                    
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11700 Drivstoff og rekvisita -                    -                    -               4 906                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               155                   
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    -                    -               179                   
11800 Strømutgifter -                    -                    -               643                   
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 641 491            633 000            8 491           656 191            
11952 Programvare, innkjøp og lisens 350                   -                    350              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   -                    177              -                    
11956 Kontingenter -                    -                    -               13 457              
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               5 292                
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               20 910              
13501 Interkommunale samarbeidstiltak 67 450              51 000              16 450         40 369              
13750 Kjøp fra IKS 4 205 484         3 984 000         221 484       4 059 399         
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 160 529            165 000            -4 471          168 965            
14709 Andre tilskudd / overføringer 20 000              35 000              -15 000        35 000              
17290 Kompensert mva drift -160 529          -165 000          4 471           -168 965          
17702 Fakturert refusjon -                    -                    -               -5 025               

Sum ansvar: 6460 Brannvesen 4 935 513         4 708 000         227 513       4 894 272         

Ansvar: 6461 Feier
10100 Fast lønn -                    47 609              -47 609        48 376              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    8 041                -8 041          10 355              
10990 Arbeidsgiveravgift -                    2 991                -2 991          2 995                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    18 000              -18 000        -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    -                    -               12 500              
13750 Kjøp fra IKS 618 120            660 000            -41 880        823 208            
15500 Avsetning til bundne fond 288 969            61 000              227 969       -                    
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feiing) -927 819          -780 000          -147 819      -913 457          

Sum ansvar: 6461 Feier -20 730             17 641              -38 371        -16 023             

Ansvar: 6470 Kaianlegg
10507 Andre oppdr/godtgj. 33                     -                    33                 -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 2                       -                    2                   -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 7 330                -                    7 330           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 219                   -                    219              -                    
11850 Forsikringspremier -                    2 000                -2 000          -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    50 000              -50 000        -                    
12301 Fordelte personalkostnader -                    70 000              -70 000        -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    3 000                -3 000          -                    
12303 Service/kontroller bygg -                    -                    -               21 000              
12330 Vedlikehold veganlegg 32 000              -                    32 000         -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    5 000                -5 000          -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 191 184            -                    191 184       34 764              
13703 Kjøp av tjenester private -                    10 000              -10 000        -                    
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14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 34 983              13 000              21 983         11 894              
15900 Avskrivninger 987 133            987 000            133              2 179 093         
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -                    -               -6 500               
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -910 000          
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 794 026       -2 156 000       -638 026      -1 599 104       
17290 Kompensert mva drift -34 983             -13 000             -21 983        -11 894             
19900 Motpost avskrivninger -987 133          -987 000          -133             -2 179 093       

Sum ansvar: 6470 Kaianlegg -2 563 257       -2 016 000       -547 257      -2 459 840       

Ansvar: 6471 Sommervedlikehold veger
10100 Fast lønn 658 147            -                    658 147       -                    
10400 Lønn overtid 9 544                14 000              -4 456          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 288                   -                    288              -                    
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               814 469            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 78 020              -                    78 020         -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 57                     -                    57                 -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 34 592              1 020                33 572         -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               37 883              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 517                   -                    517              -                    
11003 Faglitteratur 92                     -                    92                 -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 307 902            -                    307 902       95 711              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 9 730                -                    9 730           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 547                   -                    547              -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 605                   -                    605              -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 300                   -                    300              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 9 438                -                    9 438           1 386                
11300 Telefonutgifter 4 193                -                    4 193           -                    
11302 Sambandsleie / internett 573                   -                    573              -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 152                   -                    152              -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 1 716                2 000                -284             -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 9 260                -                    9 260           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 500                   -                    500              -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 54 937              -                    54 937         20 766              
11705 Forsikring, årsavgifter 1 591                -                    1 591           -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 49 697              -                    49 697         1 474                
11707 Andre transportutgifter/frakt 1 548                -                    1 548           -                    
11800 Strømutgifter 12 268              -                    12 268         -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 3 827                -                    3 827           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 22 631              -                    22 631         26 135              
11903 Festeavgifter 1 100                27 000              -25 900        -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 4 346                -                    4 346           13 860              
11955 Kommunale eiendomsgebyr 9 154                -                    9 154           -                    
12000 Inventar og utstyr 491                   -                    491              -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 1 461                -                    1 461           -                    
12002 Programvare 7 032                -                    7 032           -                    
12008 Diverse utstyr 653                   -                    653              3 548                
12009 Maskiner -                    -                    -               9 300                
12200 Leie av driftsmidler 915                   -                    915              -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 1 935                -                    1 935           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 48 931              50 000              -1 069          358 057            
12301 Fordelte personalkostnader -                    589 000            -589 000      -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    390 000            -390 000      -                    
12303 Service/kontroller bygg 4 753                -                    4 753           65 000              
12330 Vedlikehold veganlegg 72 610              -                    72 610         9 750                
12500 Materialer til vedlikehold -                    -                    -               13 340              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 87                     -                    87                 -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 148 589            90 000              58 589         124 372            
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    5 000                -5 000          -                    
15900 Avskrivninger 799 274            826 000            -26 726        814 398            
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -14 160             
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -520                  -10 000             9 480           -                    
17100 Refusjon sykepenger -56 131             -                    -56 131        -                    
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17101 Refusjon fødselspenger -35 285             -                    -35 285        -                    
17290 Kompensert mva drift -148 589          -90 000             -58 589        -124 372          
19900 Motpost avskrivninger -799 274          -826 000          26 726         -814 398          

Sum ansvar: 6471 Sommervedlikehold veger 1 334 204         1 068 020         266 184       1 456 519         

Ansvar: 6472 Vintervedlikehold veger
10100 Fast lønn 1 924 225         -                    1 924 225    -                    
10104 Faste tillegg - fast ansatte 33 676              -                    33 676         -                    
10204 Tariffbestemte tillegg, vikarer 2 326                -                    2 326           -                    
10400 Lønn overtid 432 767            -                    432 767       -                    
10503 Vaktordning inkl. utrykning 37 644              -                    37 644         -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 3 238                -                    3 238           -                    
10799 Lønn til fordeling 221 753            -                    221 753       2 818 301         
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 232 742            -                    232 742       -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 2 232                -                    2 232           -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 116 662            10 200              106 462       -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               131 083            
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 693                -                    1 693           -                    
11003 Faglitteratur 301                   -                    301              -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 563 284            650 000            -86 716        630 893            
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 34 220              -                    34 220         -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 1 789                -                    1 789           -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 2 117                -                    2 117           -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 981                   -                    981              -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 30 889              -                    30 889         -                    
11300 Telefonutgifter 11 371              8 000                3 371           2 017                
11302 Sambandsleie / internett 1 876                -                    1 876           -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 532                   -                    532              -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 6 065                5 000                1 065           -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 25 298              -                    25 298         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 2 500                3 000                -500             -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 465 100            5 000                460 100       116 077            
11705 Forsikring, årsavgifter 6 231                -                    6 231           -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 169 629            -                    169 629       36 319              
11707 Andre transportutgifter/frakt 14 067              -                    14 067         -                    
11800 Strømutgifter 24 832              50 000              -25 168        35 908              
11851 Egenandel forsikringsoppgjør 2 720                -                    2 720           -                    
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 12 525              -                    12 525         -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4 896                -                    4 896           5 000                
11903 Festeavgifter 3 600                -                    3 600           -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 15 016              -                    15 016         -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 34 700              3 000                31 700         -                    
12000 Inventar og utstyr 1 608                -                    1 608           -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 4 794                -                    4 794           -                    
12002 Programvare 7 032                -                    7 032           -                    
12006 Teknisk utstyr -                    79 000              -79 000        8 120                
12008 Diverse utstyr 3 108                -                    3 108           4 663                
12009 Maskiner -                    -                    -               5 300                
12200 Leie av driftsmidler 2 996                -                    2 996           -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 6 334                -                    6 334           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 277 700            230 000            47 700         173 793            
12301 Fordelte personalkostnader -                    1 387 000         -1 387 000   -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    880 000            -880 000      -                    
12303 Service/kontroller bygg 15 556              -                    15 556         -                    
12330 Vedlikehold veganlegg 10 340              -                    10 340         15 405              
12404 Snøbrøytingsavtaler 1 373 084         1 289 000         84 084         1 336 588         
12500 Materialer til vedlikehold -                    150 000            -150 000      2 199                
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 284                   -                    284              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 767 738            77 000              690 738       496 334            
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    -                    -               5 000                
15900 Avskrivninger 101 738            102 000            -262             101 738            
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -150                  -                    -150             -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -                    -               -167 762          
17100 Refusjon sykepenger -65 196             -                    -65 196        -                    
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17290 Kompensert mva drift -767 738          -77 000             -690 738      -496 334          
19900 Motpost avskrivninger -101 738          -102 000          262              -101 738          

Sum ansvar: 6472 Vintervedlikehold veger 6 080 985         4 749 200         1 331 785    5 158 903         

Ansvar: 6473 Parkering Stolpen
10100 Fast lønn 43 473              -                    43 473         -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 714                -                    4 714           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1                       -                    1                   -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 3 087                -                    3 087           -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 181                   -                    181              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 439                   -                    439              -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 110                   -                    110              -                    
17290 Kompensert mva drift -110                  -                    -110             -                    

Sum ansvar: 6473 Parkering Stolpen 51 896              -                    51 896         -                    

Ansvar: 6474 Nerauran
10100 Fast lønn 135 667            -                    135 667       -                    
10799 Lønn til fordeling 75 721              -                    75 721         -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 16 777              -                    16 777         -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 4                       -                    4                   -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 6 392                -                    6 392           -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 2 342                -                    2 342           2 089                
11300 Telefonutgifter 404                   -                    404              -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 46                     -                    46                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 253                   -                    253              -                    
11800 Strømutgifter 12 165              7 000                5 165           12 618              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 1 048                -                    1 048           -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 92                     5 000                -4 909          32 000              
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 39                     -                    39                 -                    
12008 Diverse utstyr -                    -                    -               6 440                
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    54 000              -54 000        69 392              
12301 Fordelte personalkostnader -                    20 000              -20 000        -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    5 000                -5 000          -                    
12500 Materialer til vedlikehold -                    11 000              -11 000        -                    
12702 Andre tjenester 49 400              -                    49 400         -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    7 000                -7 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 16 447              19 000              -2 553          29 133              
17100 Refusjon sykepenger -5 623               -                    -5 623          -                    
17290 Kompensert mva drift -16 447             -19 000             2 553           -29 133             

Sum ansvar: 6474 Nerauran 294 726            109 000            185 726       122 539            

Ansvar: 6475 Gatelys
10100 Fast lønn 32 701              -                    32 701         -                    
10799 Lønn til fordeling 59 495              -                    59 495         231 259            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 106                -                    4 106           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 4                       -                    4                   -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 1 720                -                    1 720           -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               10 512              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 141                   -                    141              -                    
11003 Faglitteratur 25                     -                    25                 -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell 569 886            -                    569 886       69 167              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 2 579                -                    2 579           -                    
11202 Velferdstiltak /gaver 149                   -                    149              -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11206 Forbruksmateriell renhold 82                     -                    82                 -                    
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 2 574                -                    2 574           -                    
11300 Telefonutgifter 28 182              -                    28 182         -                    
11302 Sambandsleie / internett 156                   -                    156              -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 468                   -                    468              -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 5 846                -                    5 846           -                    
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11700 Drivstoff og rekvisita 6 458                -                    6 458           -                    
11705 Forsikring, årsavgifter 1 534                -                    1 534           -                    
11706 Vedlikehold /service transportmidler 17 749              -                    17 749         -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 622                   -                    622              140                   
11800 Strømutgifter 694 289            525 000            169 289       1 043 506         
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 1 044                -                    1 044           -                    
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 408                   -                    408              -                    
11903 Festeavgifter 300                   -                    300              -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 582                   -                    582              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 2 191                -                    2 191           -                    
12000 Inventar og utstyr 134                   -                    134              -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 359                   -                    359              -                    
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               775                   
12008 Diverse utstyr 178                   -                    178              4 478                
12200 Leie av driftsmidler 250                   -                    250              -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 528                   -                    528              -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 201 890            739 000            -537 110      309 279            
12301 Fordelte personalkostnader -                    35 000              -35 000        -                    
12302 Fordelte maskinkostnader -                    35 000              -35 000        -                    
12303 Service/kontroller bygg 1 296                -                    1 296           -                    
12404 Snøbrøytingsavtaler 21 446              -                    21 446         -                    
12500 Materialer til vedlikehold 30 271              132 000            -101 729      -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 24                     -                    24                 -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    4 000                -4 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 362 278            359 000            3 278           322 271            
15900 Avskrivninger 64 001              85 000              -20 999        84 831              
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -                    -                    -               -16 383             
17290 Kompensert mva drift -362 278          -359 000          -3 278          -322 271          
19900 Motpost avskrivninger -64 001             -85 000             20 999         -84 831             

Sum ansvar: 6475 Gatelys 1 689 742         1 470 000         219 742       1 652 734         

Ansvar: 6477 Bru/veg Russånes
12300 Byggtjenester, vedlikehold -                    -                    -               2 772                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               693                   
15900 Avskrivninger 305 210            305 000            210              305 210            
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -693                  
19900 Motpost avskrivninger -305 210          -305 000          -210             -305 210          

Sum ansvar: 6477 Bru/veg Russånes -                    -                    -               2 772                

Ansvar: 6478 G/s-veger, trafikksikring
10100 Fast lønn 41 046              -                    41 046         -                    
10799 Lønn til fordeling -                    -                    -               18 673              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 924                -                    4 924           -                    
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 8                       -                    8                   -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 2 172                -                    2 172           -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               868                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 76                     -                    76                 2 171                
11202 Velferdstiltak /gaver 500                   -                    500              -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 75                     -                    75                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 350                   -                    350              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   -                    177              -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 15 050              -                    15 050         -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 4 122                -                    4 122           -                    
15900 Avskrivninger 351 804            284 000            67 804         351 805            
17101 Refusjon fødselspenger -12 703             -                    -12 703        -                    
17290 Kompensert mva drift -4 122               -                    -4 122          -                    
19900 Motpost avskrivninger -351 804          -284 000          -67 804        -351 805          

Sum ansvar: 6478 G/s-veger, trafikksikring 51 834              -                    51 834         21 711              
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Ansvar: 6479 Flyplass Rognan
15900 Avskrivninger 6 637                7 000                -363             6 638                
19900 Motpost avskrivninger -6 637               -7 000               363              -6 638               

Sum ansvar: 6479 Flyplass Rognan -                    -                    -               -                    

Ansvar: 6480 Ras, flomsikring
10100 Fast lønn 34 156              -                    34 156         -                    
10400 Lønn overtid 7 025                -                    7 025           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 48                     -                    48                 -                    
10799 Lønn til fordeling 48 678              -                    48 678         106 315            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 289                -                    4 289           -                    
10990 Arbeidsgiveravgift 1 906                -                    1 906           -                    
10999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                    -                    -               4 944                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 29 602              -                    29 602         12 362              
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) 60                     -                    60                 -                    
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 15                     -                    15                 -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 84                     -                    84                 -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 315                   -                    315              -                    
11700 Drivstoff og rekvisita 720                   -                    720              -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 345                   -                    345              -                    
11955 Kommunale eiendomsgebyr 177                   -                    177              -                    
12201 Leie/leasing av maskiner 2 550                -                    2 550           -                    
12300 Byggtjenester, vedlikehold 878 800            -                    878 800       -                    
12500 Materialer til vedlikehold 401 725            -                    401 725       -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 275 525            -                    275 525       -                    
15900 Avskrivninger 107 561            103 000            4 561           103 447            
17290 Kompensert mva drift -275 525          -                    -275 525      -                    
19900 Motpost avskrivninger -107 561          -103 000          -4 561          -103 447          

Sum ansvar: 6480 Ras, flomsikring 1 410 496         -                    1 410 496    123 621            

Ansvar: 6500 Resultatenhetsledelse
10100 Fast lønn 709 140            689 078            20 062         699 646            
10400 Lønn overtid 17 264              -                    17 264         17 091              
10507 Andre oppdr/godtgj. 22 242              -                    22 242         18 841              
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 85 281              106 797            -21 516        149 095            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   2 000                -1 037          963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 35 744              38 293              -2 549          45 424              
11000 Kontormateriell 23                     -                    23                 -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 858                7 000                -5 143          8 452                
11150 Matvarer -                    1 000                -1 000          -                    
11151 Bevertning -                    1 000                -1 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 800                -1 800          -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    4 000                -4 000          750                   
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) -                    -                    -               62                     
11300 Telefonutgifter 2 250                3 000                -750             2 114                
11500 Kursavgifter / kursopphold -                    10 000              -10 000        1 500                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 63                     3 000                -2 937          1 325                
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    8 000                -8 000          3 680                
11707 Andre transportutgifter/frakt 138                   5 000                -4 862          1 626                
11956 Kontingenter -                    1 000                -1 000          -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 7 157                -                    7 157           -                    
12008 Diverse utstyr 239                   12 000              -11 761        -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    200 000            -200 000      -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2 286                1 000                1 286           736                   
15500 Avsetning til bundne fond 1 521 432         1 521 000         432              -                    
17290 Kompensert mva drift -2 286               -1 000               -1 286          -736                  
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -1 521 432       -1 521 000       -432             -                    

Sum ansvar: 6500 Resultatenhetsledelse 882 362            1 092 968         -210 606      950 567            
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Ansvar: 6501 Planstab
10100 Fast lønn 2 124 921         2 437 839         -312 918      2 465 540         
10300 Lønn ekstrahjelp/engasjementer 27 395              -                    27 395         23 319              
10400 Lønn overtid 21 406              28 000              -6 594          4 496                
10507 Andre oppdr/godtgj. 6 376                4 000                2 376           8 733                
10799 Lønn til fordeling -252 000          -                    -252 000      -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 350 254            378 334            -28 080        559 136            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 3 223                6 000                -2 777          3 850                
10990 Arbeidsgiveravgift 112 796            132 099            -19 303        153 608            
11000 Kontormateriell 159                   6 000                -5 841          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 7 341                5 000                2 341           -                    
11003 Faglitteratur 3 090                5 000                -1 910          5 467                
11150 Matvarer -                    1 000                -1 000          835                   
11151 Bevertning 300                   3 000                -2 700          6 434                
11200 Drifts-/forbruksmateriell 423                   2 000                -1 577          1                       
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    6 000                -6 000          1 670                
11202 Velferdstiltak /gaver 4 725                7 000                -2 275          3 585                
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller)12 940              3 000                9 940           4 618                
11300 Telefonutgifter 2 615                5 000                -2 385          2 029                
11400 Trykkings-/kopieringsutgifter 1 807                -                    1 807           -                    
11401 Annonser 73 184              36 000              37 184         19 131              
11402 Opplysning / informasjon -                    1 000                -1 000          -                    
11403 Gaver ved representasjon -                    1 000                -1 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 39 523              62 000              -22 477        19 845              
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 3 042                18 000              -14 958        7 363                
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               -98                    
11650 Telefongodtgjørelse -                    5 000                -5 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 994                20 000              -18 006        24 061              
11707 Andre transportutgifter/frakt 8 670                16 000              -7 330          7 728                
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn -                    -                    -               3 214                
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh -                    6 000                -6 000          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens 9 320                10 000              -680             9 050                
11953 Lisens NRK, TONO m.v -                    -                    -               2 510                
11956 Kontingenter 9 400                4 000                5 400           6 650                
12000 Inventar og utstyr 49 671              6 000                43 671         -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 2 568                24 000              -21 432        41 546              
12006 Teknisk utstyr -                    4 000                -4 000          1 040                
12008 Diverse utstyr 639                   -                    639              198                   
12201 Leie/leasing av maskiner 3 069                -                    3 069           -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin -                    1 000                -1 000          -                    
12401 Reparasjoner annet -                    3 000                -3 000          -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    9 000                -9 000          -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 140 501            230 000            -89 499        28 566              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 73 386              30 000              43 386         31 028              
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -8 000               8 000           -                    
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -459 545          -470 000          10 455         -408 095          
16900 Fordelte utgifter -                    -300 000          300 000       -99 000             
17100 Refusjon sykepenger -                    -                    -               -58 911             
17290 Kompensert mva drift -73 386             -30 000             -43 386        -31 028             
19500 Bruk av bundne fond -5 117               -                    -5 117          -2 302               

Sum ansvar: 6501 Planstab 2 304 688         2 707 272         -402 584      2 845 816         
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Ansvar: 6502 Leasingbil rådhuset
11700 Drivstoff og rekvisita 31 097              9 000                22 097         25 009              
11705 Forsikring, årsavgifter -                    10 000              -10 000        6 318                
11706 Vedlikehold /service transportmidler -                    3 000                -3 000          -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt 56 238              -                    56 238         14 682              
11850 Forsikringspremier 6 942                5 000                1 942           4 401                
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    33 000              -33 000        12 261              
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -37 554             -                    -37 554        -                    
16900 Fordelte utgifter -                    -60 000             60 000         -67 584             

Sum ansvar: 6502 Leasingbil rådhuset 56 723              -                    56 723         -4 913               

Ansvar: 6510 Oppmåling
10100 Fast lønn 655 169            631 376            23 793         644 539            
10400 Lønn overtid 64 348              30 000              34 348         43 668              
10507 Andre oppdr/godtgj. 10 434              2 000                8 434           -                    
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 78 629              97 417              -18 788        136 889            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 963                   1 000                -37               963                   
10990 Arbeidsgiveravgift 30 695              37 351              -6 656          41 446              
11003 Faglitteratur -                    2 000                -2 000          -                    
11150 Matvarer -                    -                    -               177                   
11151 Bevertning 363                   -                    363              922                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell 14 073              10 000              4 073           35 211              
11201 Arbeidstøy/verneutstyr 1 520                3 000                -1 480          1 599                
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 000                -1 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter 80                     -                    80                 -                    
11300 Telefonutgifter 9 076                2 000                7 076           3 861                
11401 Annonser 995                   1 000                -5                 -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold -1 673               30 000              -31 673        5 696                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 11 936              25 000              -13 064        26 897              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               107                   
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 2 472                3 000                -528             8 860                
11705 Forsikring, årsavgifter 3 049                11 000              -7 951          2 047                
11707 Andre transportutgifter/frakt 388                   1 000                -613             -                    
11850 Forsikringspremier -                    5 000                -5 000          -                    
11950 Rettsgebyr -                    -                    -               525                   
11951 Gebyr tingl/byggesak/beh 25 765              50 000              -24 235        31 270              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 390 667            380 000            10 667         384 934            
11956 Kontingenter -                    1 000                -1 000          -                    
12000 Inventar og utstyr 1 179                2 000                -821             -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 13 026              1 000                12 026         8 381                
12006 Teknisk utstyr -                    2 000                -2 000          -                    
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    51 000              -51 000        -                    
12400 Service/reparasjon kontormaskiner, leasing kaffemaskin13 800              5 000                8 800           330                   
12401 Reparasjoner annet -                    1 000                -1 000          -                    
12403 Vedlikehold/service/support  IT -                    -                    -               13 800              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 100 600            40 000              60 600         20 197              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 135 438            90 000              45 438         112 375            
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -9 000               9 000           -                    
15900 Avskrivninger 106 182            128 000            -21 818        115 989            
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -36 660             -                    -36 660        -                    
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -594 058          -600 000          5 942           -756 139          
17100 Refusjon sykepenger -94 446             -                    -94 446        -559                  
17290 Kompensert mva drift -135 438          -90 000             -45 438        -112 375          
17700 Refusjon fra andre -                    -                    -               -40 000             
19900 Motpost avskrivninger -106 182          -128 000          21 818         -115 989          

Sum ansvar: 6510 Oppmåling 702 389            819 144            -116 755      615 620            
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Ansvar: 6521 Generelt næringsarbeid
11209 Andre driftsutgifter 2 160                -                    2 160           -                    
11401 Annonser 25 000              -                    25 000         -                    
11402 Opplysning / informasjon 12 800              100 000            -87 200        12 800              
11952 Programvare, innkjøp og lisens 5 000                -                    5 000           5 000                
11956 Kontingenter 1 842                -                    1 842           1 750                
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    -                    -               22 105              
13703 Kjøp av tjenester private -                    75 000              -75 000        70 000              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 11 161              -                    11 161         27 914              
14709 Andre tilskudd / overføringer 1 917 932         700 000            1 217 932    553 600            
17290 Kompensert mva drift -11 161             -                    -11 161        -27 914             
19201 Avdrag på utlån av næringsfond -                    -                    -               -70 000             
19500 Bruk av bundne fond -1 959 642       -800 000          -1 159 642   -577 455          

Sum ansvar: 6521 Generelt næringsarbeid 5 092                75 000              -69 908        17 800              

Ansvar: 6523 I-bygg 2, Saltdalsverftet
12401 Reparasjoner annet -                    -                    -               20 131              
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               5 033                
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -5 033               
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -20 131             

Sum ansvar: 6523 I-bygg 2, Saltdalsverftet -                    -                    -               -                    

Ansvar: 6524 Slipen Scene
10104 Faste tillegg - fast ansatte 16                     -                    16                 -                    
10751 Vikar renhold 1 861                -                    1 861           2 043                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 202                   -                    202              395                   
10990 Arbeidsgiveravgift 106                   -                    106              124                   
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    -                    -               521                   
11206 Forbruksmateriell renhold 10 409              20 000              -9 591          18 297              
11208 Plast, papir og avfall, (Retura Iris) 23 152              25 000              -1 848          30 751              
11300 Telefonutgifter 261                   -                    261              291                   
11800 Strømutgifter 261 943            280 000            -18 057        375 923            
11810 Fjernvarme /fjernkjøling 6 935                -                    6 935           13 171              
11820 Fyringsolje 35 027              60 000              -24 973        50 315              
11850 Forsikringspremier 9 482                25 000              -15 518        9 673                
11852 Vakthold / sikring/alarmsystemer 6 350                10 000              -3 650          2 739                
11955 Kommunale eiendomsgebyr 28 081              20 000              8 081           25 722              
12000 Inventar og utstyr -                    -                    -               3 596                
12006 Teknisk utstyr 5 972                -                    5 972           -                    
12008 Diverse utstyr 7 236                -                    7 236           296                   
12100 Kjøp/leie/leasing transportmidler -                    -                    -               35 000              
12200 Leie av driftsmidler -                    -                    -               12 000              
12300 Byggtjenester, vedlikehold 106 441            45 000              61 441         139 593            
12500 Materialer til vedlikehold 968                   40 000              -39 032        11 302              
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 11 875              -                    11 875         -                    
12702 Andre tjenester -                    -                    -               4 000                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 126 100            150 000            -23 900        181 156            
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               35                     
15900 Avskrivninger 131 899            132 000            -101             131 898            
16202 Fakturert salg av tjenester,avg.fritt -                    -                    -               -35 000             
16301 Fakturerte leieinntekter -39 500             -210 000          170 500       -210 250          
17290 Kompensert mva drift -126 100          -150 000          23 900         -181 156          
19500 Bruk av bundne fond -                    -                    -               -35 000             
19900 Motpost avskrivninger -131 899          -132 000          101              -131 898          

Sum ansvar: 6524 Slipen Scene 476 816            315 000            161 816       455 538            
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Ansvar: 6525 Landbrukskontor
10100 Fast lønn 972 058            927 323            44 735         949 657            
10507 Andre oppdr/godtgj. 3 977                -                    3 977           3 233                
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 116 601            144 046            -27 445        203 369            
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger 1 926                2 000                -74               1 926                
10990 Arbeidsgiveravgift 46 307              54 363              -8 056          59 167              
11000 Kontormateriell -                    2 000                -2 000          -                    
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 300                4 000                -2 700          2 050                
11003 Faglitteratur 790                   1 000                -210             -                    
11150 Matvarer 638                   -                    638              740                   
11151 Bevertning 472                   5 000                -4 529          354                   
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 16 810              1 000                15 810         -                    
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    2 000                -2 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 000                -1 000          -                    
11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning (ex. terminalbriller) -                    1 000                -1 000          -                    
11209 Andre driftsutgifter -                    1 000                -1 000          -                    
11401 Annonser -                    5 000                -5 000          -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 12 574              20 000              -7 426          26 950              
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs -                    -                    -               280                   
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 4 057                6 000                -1 943          15 689              
11650 Telefongodtgjørelse -                    2 000                -2 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 12 154              4 000                8 154           6 796                
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    2 000                -2 000          2 016                
11850 Forsikringspremier -                    1 000                -1 000          -                    
11901 Leie skoler, lokaler, basseng etc -                    3 000                -3 000          -                    
11952 Programvare, innkjøp og lisens -                    10 000              -10 000        -                    
12000 Inventar og utstyr 16 503              3 000                13 503         -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 8 476                2 000                6 476           2 158                
12006 Teknisk utstyr -                    -                    -               4 170                
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 67 407              30 000              37 407         10 207              
12702 Andre tjenester -                    -                    -               2 842                
13701 Driftsavtaler/-tilsk leger/fysioterapeuter 1 264 803         -                    1 264 803    -                    
13703 Kjøp av tjenester private -                    30 000              -30 000        2 975                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10 372              10 000              372              5 208                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner -                    -                    -               811 990            
14709 Andre tilskudd / overføringer -                    -                    -               465 741            
15500 Avsetning til bundne fond 45 640              -                    45 640         -                    
16205 Fakturert salg/utleie, avgiftsfritt -                    -                    -               -1 870               
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -11 660             -50 000             38 340         -51 640             
17000 Refusjon fra staten -1 310 443       -                    -1 310 443   -1 447 314       
17290 Kompensert mva drift -10 372             -10 000             -372             -5 208               
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -44 500             

Sum ansvar: 6525 Landbrukskontor 1 270 390         1 213 732         56 658         1 026 985         

Ansvar: 6529 Naturforvaltning og friluftsliv
10100 Fast lønn 324 019            309 108            14 911         316 552            
10400 Lønn overtid -                    5 000                -5 000          -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 22 344              -                    22 344         194 001            
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 38 867              47 683              -8 816          67 790              
10990 Arbeidsgiveravgift 18 295              17 675              620              29 785              
11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 200                   1 000                -800             -                    
11003 Faglitteratur -                    -                    -               200                   
11150 Matvarer 6 694                -                    6 694           -                    
11151 Bevertning 748                   5 000                -4 253          9 368                
11152 Mat/bevertning ved kurs/opplæring 507                   4 000                -3 493          -                    
11200 Drifts-/forbruksmateriell -                    1 000                -1 000          -                    
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    2 000                -2 000          -                    
11202 Velferdstiltak /gaver -                    1 000                -1 000          -                    
11300 Telefonutgifter 5 715                11 000              -5 285          3 868                
11305 Øreavrunding -                    -                    -               -                    
11500 Kursavgifter / kursopphold 14 940              6 000                8 940           2 340                
11502 Foreleser/kursholder 23 100              -                    23 100         -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 420                   3 000                -2 580          43 122              
11601 Km-godtgjørelse skattepliktig -                    -                    -               5 671                
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11700 Drivstoff og rekvisita -                    1 000                -1 000          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    2 000                -2 000          -                    
11705 Forsikring, årsavgifter -                    1 000                -1 000          -                    
11707 Andre transportutgifter/frakt -                    11 000              -11 000        1 152                
11956 Kontingenter -                    -                    -               4 267                
12000 Inventar og utstyr 5 600                -                    5 600           -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr 12 065              -                    12 065         -                    
12700 Konsulent-/arkitekttjenester -                    -                    -               774 239            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 6 881                20 000              -13 119        1 552                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner -                    10 000              -10 000        -                    
14900 Reservert tilleggsbev/avsetning. -                    -1 000               1 000           -                    
15500 Avsetning til bundne fond 258 671            -                    258 671       22 040              
16200 Salgsinntekter,avgiftsfritt -                    -                    -               -1 400               
16301 Fakturerte leieinntekter -                    -                    -               -1 764               
17000 Refusjon fra staten -291 971          -                    -291 971      -                    
17290 Kompensert mva drift -6 881               -20 000             13 119         -1 552               
17300 Refusjon fra fylkeskommuner 74 774              -                    74 774         -154 958          
17700 Refusjon fra andre -226 700          -                    -226 700      -                    
19500 Bruk av bundne fond -35 042             -                    -35 042        -308 896          

Sum ansvar: 6529 Naturforvaltning og friluftsliv 253 245            437 466            -184 221      1 007 377         

Ansvar: 6530 Næringsprosjekt
12300 Byggtjenester, vedlikehold 65 050              -                    65 050         101 739            
12700 Konsulent-/arkitekttjenester 179 980            180 000            -20               240 305            
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 61 258              60 000              1 258           85 511              
15900 Avskrivninger 78 058              78 000              58                 78 058              
17290 Kompensert mva drift -61 258             -60 000             -1 258          -85 511             
19500 Bruk av bundne fond -115 050          -50 000             -65 050        -212 063          
19900 Motpost avskrivninger -78 058             -78 000             -58               -78 058             

Sum ansvar: 6530 Næringsprosjekt 129 980            130 000            -20               129 980            

Ansvar: 6533 Industrikai Rognan
15900 Avskrivninger 1 224 363         -                    1 224 363    -                    
19900 Motpost avskrivninger -1 224 363       -                    -1 224 363   -                    

Sum ansvar: 6533 Industrikai Rognan -                    -                    -               -                    

Ansvar: 6536 Transportbane Rognan
15900 Avskrivninger 271 419            271 000            419              271 418            
19900 Motpost avskrivninger -271 419          -271 000          -419             -271 418          

Sum ansvar: 6536 Transportbane Rognan -                    -                    -               -                    

Ansvar: 6540 Viltfond
10200 Lønn vikarer 2 268                -                    2 268           -                    
10400 Lønn overtid 7 938                -                    7 938           -                    
10503 Vaktordning inkl. utrykning 1 568                -                    1 568           -                    
10507 Andre oppdr/godtgj. 62 369              60 000              2 369           96 060              
10990 Arbeidsgiveravgift 3 408                3 060                348              4 899                
11201 Arbeidstøy/verneutstyr -                    2 000                -2 000          4 047                
11300 Telefonutgifter 1 745                6 000                -4 255          1 122                
11500 Kursavgifter / kursopphold 600                   -                    600              -                    
11501 Opplæring/veiledning/lovpålagte kurs 7 350                -                    7 350           -                    
11600 Reise- og kostgodtgjørelse 7 522                3 000                4 522           11 616              
11700 Drivstoff og rekvisita 1 237                5 000                -3 763          -                    
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl 1 449                -                    1 449           259                   
12000 Inventar og utstyr 5 672                -                    5 672           -                    
12001 Data/kommunikasjonsutstyr -                    -                    -               3 625                
12006 Teknisk utstyr 740                   -                    740              -                    
12008 Diverse utstyr 4 128                -                    4 128           -                    
13750 Kjøp fra IKS -                    2 000                -2 000          -                    
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 3 190                5 000                -1 810          2 136                
14700 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner -                    2 000                -2 000          -                    
16206 Fakturerte gebyrer /avgifter -                    -70 000             70 000         -                    
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester -81 580             -                    -81 580        -76 070             
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17000 Refusjon fra staten -1 500               -                    -1 500          -                    
17290 Kompensert mva drift -3 190               -5 000               1 810           -2 136               
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -                    -                    -               -35 550             
17500 Refusjon fra kommuner -                    -                    -               -1 832               

Sum ansvar: 6540 Viltfond 24 914              13 060              11 854         8 176                

Ansvar: 8000 Skatt formue og inntekt
18700 Skatt på formue og inntekt -110 610 767   -112 779 000   2 168 233    -110 279 081   
18771 Naturressursskatt -757 016          -639 000          -118 016      -764 140          

Sum ansvar: 8000 Skatt formue og inntekt -111 367 783   -113 418 000   2 050 217    -111 043 221   

Ansvar: 8001 Eiendomsskatt
18740 Eiendomsskatt annen eiendom -4 782 808       -4 781 000       -1 808          -4 819 397       
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -6 678 026       -6 690 000       11 974         -9 470 683       

Sum ansvar: 8001 Eiendomsskatt -11 460 834     -11 471 000     10 166         -14 290 079     

Ansvar: 8002 Statlig rammeoverføring
15500 Avsetning til bundne fond 779 701            -                    779 701       -                    
18000 Rammetilskudd -197 969 720   -199 222 000   1 252 280    -187 272 728   

Sum ansvar: 8002 Statlig rammeoverføring -197 190 019   -199 222 000   2 031 981    -187 272 728   

Ansvar: 8003 Generelle statstilskudd
17000 Refusjon fra staten -                    -                    -               278 000            
18000 Rammetilskudd -1 229 388       -                    -1 229 388   -                    
18100 Andre statlige tilskudd -59 309 183     -56 805 000     -2 504 183   -54 866 308     

Sum ansvar: 8003 Generelle statstilskudd -60 538 571     -56 805 000     -3 733 571   -54 588 308     

Ansvar: 8005 Kalkulatoriske motposter
14704 Tap fordr/garanti/gjeldsordning -                    500 000            -500 000      -                    

Sum ansvar: 8005 Kalkulatoriske motposter -                    500 000            -500 000      -                    

Ansvar: 8006 Konsesjonsinntekter/-avsetninger
15500 Avsetning til bundne fond 994 452            879 000            115 452       994 452            
16502 Avgiftspliktig salg, direkteført -4 096 813       -3 830 000       -266 813      -4 123 395       
18770 Konsesjonsavgifter -994 452          -879 000          -115 452      -994 452          

Sum ansvar: 8006 Konsesjonsinntekter/-avsetninger-4 096 813       -3 830 000       -266 813      -4 123 395       

Ansvar: 8100 Renter og lånetransaksjoner
15000 Renteutgifter 5 866 028         6 077 750         -211 722      7 646 407         
15001 Rente- og låneomkostninger 39 640              2 000                37 640         450                   
15002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               69                     
15100 Avdrag lån 21 426 506       21 270 194       156 312       21 215 047       
16201 Gebyr (purregebyr mv) -280                  -2 000               1 720           -                    
17000 Refusjon fra staten -828 751          -840 000          11 249         -843 603          
19000 Renter av bankinnskudd -131 384          -282 000          150 616       -439 082          
19002 Forsinkelsesrenter -                    -                    -               -64                    
19005 Forsinkelsesrenter -72 613             -132 000          59 387         -102 979          
19050 Aksjeutbytte -214 053          -440 000          225 947       -454 566          

Sum ansvar: 8100 Renter og lånetransaksjoner 26 085 092       25 653 944       431 148       27 021 678       

Ansvar: 8103 Under-/overskudd tidligere år
15300 Dekning av tidligere års underskudd -                    4 848 000         -4 848 000   -                    

Sum ansvar: 8103 Under-/overskudd tidligere år -                    4 848 000         -4 848 000   -                    

Ansvar: 8107 Overf. mellom drifts- og inv.regnsk.
15700 Overføring til investeringsregnskap -                    2 770 000         -2 770 000   -                    

Sum ansvar: 8107 Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. -                    2 770 000         -2 770 000   -                    
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Ansvar: 8110 Formidlingslån, nye lån
19004 Renter formidlingslån/andre utlån -982 846          -884 000          -98 846        -846 794          

Sum ansvar: 8110 Formidlingslån, nye lån -982 846          -884 000          -98 846        -846 794          

Ansvar: 8120 Formidlingslån, renter/avdrag
15000 Renteutgifter 1 023 078         809 000            214 078       1 156 863         
15001 Rente- og låneomkostninger 1 000                1 000                -               920                   
15100 Avdrag lån 104 827            -                    104 827       -                    

Sum ansvar: 8120 Formidlingslån, renter/avdrag 1 128 905         810 000            318 905       1 157 783         

Ansvar: 8200 Pensjonsavvik
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. 4 553 833         76 000              4 477 833    -9 383 536       
10906 Premiefond KLP -4 477 312       -                    -4 477 312   -5 936 999       
10990 Arbeidsgiveravgift 3 898                183 000            -179 102      -797 018          

Sum ansvar: 8200 Pensjonsavvik 80 419              259 000            -178 581      -16 117 554     

Ansvar: 8300 Overskudd/underskudd
19800 Regnskapsmessig underskudd -2 103 529       -                    -2 103 529   -4 847 542       

Sum ansvar: 8300 Overskudd/underskudd -2 103 529       -                    -2 103 529   -4 847 542       

Ansvar: 9003 Regionrådet
10100 Fast lønn -                    -                    -               29 884              
10507 Andre oppdr/godtgj. -                    -                    -               85                     
10900 Pensjonsinnskudd, fellesordn. -                    -                    -               5 661                
10905 Trekkpliktige forsikringsordninger -                    -                    -               80                     
10990 Arbeidsgiveravgift -                    -                    -               1 360                
11600 Reise- og kostgodtgjørelse -                    -                    -               560                   
11703 Reiseutgifter, ikke oppg.pl -                    -                    -               128                   

Sum ansvar: 9003 Regionrådet -                    -                    -               37 758              

Ansvar: 9004 Saltdal Utvikling KF
11150 Matvarer -                    -                    -               -1 570               
11151 Bevertning -                    -                    -               1 570                
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven -                    -                    -               1 110                
17290 Kompensert mva drift -                    -                    -               -1 110               

Sum ansvar: 9004 Saltdal Utvikling KF -                    -                    -               -                    

Ansvar: Uten
11305 Øreavrunding -1                      -                    -1                 -                    

Sum ansvar: Uten -1                      -                    -1                 -                    

T O T A L T -                    -                    -               -                    
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Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Regnskap
2020 2020 0 2019

Ansvar: 1104 Edb-avdelingen
2001 I Edb-utstyr 269 745         -                  269 745       510 423       
2400 IT infrastruktur 127 204         1 950 000      -1 822 796   58 000         
2700 Konsulenttjenester 1 423 040      -                  1 423 040    -               
4290 Betalt mva investering 454 997         113 000         341 997       142 106       
7290 Mva kompensasjon investering -454 997        -113 000        -341 997      -142 106      
8300 Tilskudd fra fylkeskommuner -1 423 040     -1 500 000     76 960         -               
9100 Bruk av lånemidler -396 948        -450 000        53 052         -568 423      

Sum ansvar: 1104 Edb-avdelingen -                  -                  -               -               

Ansvar: 1201 Personalutgifter
5290 Kjøp av aksjer og andeler 1 927 599      2 270 000      -342 401      1 953 092    

Sum ansvar: 1201 Personalutgifter 1 927 599      2 270 000      -342 401      1 953 092    

Ansvar: 2300 Barnehager generelt
2000 I Inventar og utstyr -                  250 000         -250 000      -               
4290 Betalt mva investering -                  63 000            -63 000        -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -63 000          63 000         -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -250 000        250 000       -               

Sum ansvar: 2300 Barnehager generelt -                  -                  -               -               

Ansvar: 2304 Knekthågen barnehage
2000 I Inventar og utstyr 230 916         -                  230 916       -               
4290 Betalt mva investering 57 729            -                  57 729         -               
7290 Mva kompensasjon investering -57 729          -                  -57 729        -               
9100 Bruk av lånemidler -51 773          -                  -51 773        -               

Sum ansvar: 2304 Knekthågen barnehage 179 144         -                  179 144       -               

Ansvar: 2306 Trollskogen barnehage
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  -                  -               40 767         
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               10 192         
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -10 192        

Sum ansvar: 2306 Trollskogen barnehage -                  -                  -               40 767         

Ansvar: 2503 Rognan svømmehall
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  1 100 000      -1 100 000   -               
4290 Betalt mva investering -                  275 000         -275 000      -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -275 000        275 000       -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -1 100 000     1 100 000    -               

Sum ansvar: 2503 Rognan svømmehall -                  -                  -               -               

Ansvar: 2601 Rognan ungdomsskole
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               3 001           
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -3 001          

Sum ansvar: 2601 Rognan ungdomsskole -                  -                  -               -               

Ansvar: 3500 Nav felles
2001 I Edb-utstyr -                  250 000         -250 000      -               
4290 Betalt mva investering -                  63 000            -63 000        -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -63 000          63 000         -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -250 000        250 000       -               

Sum ansvar: 3500 Nav felles -                  -                  -               -               
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Ansvar: 4400 Administrasjon omsorg
1200 I Diverse varer/tjenester -                  -                  -               3 760           
1799 Lønnskostnader anlegg 252 000         -                  252 000       -               
2006 Diverse utstyr 174 412         -                  174 412       392 061       
2700 Konsulenttjenester -                  1 100 000      -1 100 000   -               
4290 Betalt mva investering 43 843            275 000         -231 158      94 930         
7290 Mva kompensasjon investering -43 843          -275 000        231 158       -94 930        
9100 Bruk av lånemidler -174 412        -1 100 000     925 588       -395 821      

Sum ansvar: 4400 Administrasjon omsorg 252 000         -                  252 000       -               

Ansvar: 4410 Saltdal sykehjem
2006 Diverse utstyr 224 957         -                  224 957       126 784       
2200 I Leie av inv, utstyr og maskiner -                  250 000         -250 000      -               
4290 Betalt mva investering 56 239            62 500            -6 261          31 696         
7290 Mva kompensasjon investering -56 239          -62 500          6 261           -31 696        
9100 Bruk av lånemidler -224 957        -250 000        25 044         -126 784      

Sum ansvar: 4410 Saltdal sykehjem -                  -                  -               -               

Ansvar: 4412 Kjøkken sykehjem
2006 Diverse utstyr 8 880              -                  8 880           -               
4290 Betalt mva investering 2 220              -                  2 220           -               
7290 Mva kompensasjon investering -2 220            -                  -2 220          -               
9100 Bruk av lånemidler -8 880            -                  -8 880          -               

Sum ansvar: 4412 Kjøkken sykehjem -                  -                  -               -               

Ansvar: 4420 Hjemmesykepleie
2006 Diverse utstyr 5 350              -                  5 350           60 877         
4290 Betalt mva investering 1 338              -                  1 338           13 529         
7290 Mva kompensasjon investering -1 338            -                  -1 338          -13 529        
9100 Bruk av lånemidler -5 350            -                  -5 350          -60 877        

Sum ansvar: 4420 Hjemmesykepleie -                  -                  -               -               

Ansvar: 4431 Hesteskoen
2006 Diverse utstyr -                  -                  -               20 865         
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               5 216           
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -5 216          
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -20 865        

Sum ansvar: 4431 Hesteskoen -                  -                  -               -               

Ansvar: 4461 Fløyveien 20
2006 Diverse utstyr 6 180              -                  6 180           71 062         
4290 Betalt mva investering 1 545              -                  1 545           17 765         
7290 Mva kompensasjon investering -1 545            -                  -1 545          -17 765        
9100 Bruk av lånemidler -6 180            -                  -6 180          -71 062        

Sum ansvar: 4461 Fløyveien 20 -                  -                  -               -               

Ansvar: 5010 Saltdalshallen
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  -                  -               1 672 110    
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               418 028       
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -418 028      
7702 Fakturert refusjon inv. -300 000        -                  -300 000      -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -1 673 585   

Sum ansvar: 5010 Saltdalshallen -300 000        -                  -300 000      -1 475          
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Ansvar: 6000 Nyinvesteringer vann/avløp
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 1 799 363      2 000 000      -200 637      -2 323 906   
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg -                  -                  -               5 036           
2700 Konsulenttjenester 74 525            -                  74 525         192 720       
7300 Refusjon fra fylkeskommunen, inv -5 000 000     -                  -5 000 000   -               
7700 Refusjon fra private til inv -610 000        -                  -610 000      -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -2 000 000     2 000 000    2 072 396    

Sum ansvar: 6000 Nyinvesteringer vann/avløp -3 736 112     -                  -3 736 112   -53 754        

Ansvar: 6200 Administrasjon BYTE
1799 Lønnskostnader anlegg 50 200            -                  50 200         -               
2200 I Leie av inv, utstyr og maskiner -                  250 000         -250 000      -               
4290 Betalt mva investering -                  62 500            -62 500        -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -62 500          62 500         -               
9100 Bruk av lånemidler -40 800          -250 000        209 200       -               

Sum ansvar: 6200 Administrasjon BYTE 9 400              -                  9 400           -               

Ansvar: 6252 Saltnes tomteområde
6700 Salg av fast eiendom -687 900        -                  -687 900      -78 425        

Sum ansvar: 6252 Saltnes tomteområde -687 900        -                  -687 900      -78 425        

Ansvar: 6260 Rengjøring
2005 Kjøp av maskiner, inv -                  200 000         -200 000      415 800       
2006 Diverse utstyr 163 652         -                  163 652       -               
4290 Betalt mva investering 40 913            50 000            -9 087          103 950       
7290 Mva kompensasjon investering -40 913          -50 000          9 087           -103 950      
9100 Bruk av lånemidler -163 652        -200 000        36 348         -415 800      

Sum ansvar: 6260 Rengjøring -                  -                  -               -               

Ansvar: 6270 Vaktmestertjenester
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -570 822      

Sum ansvar: 6270 Vaktmestertjenester -                  -                  -               -570 822      

Ansvar: 6280 Snekkertjenester
2100 Kjøp av transportmidler/lastebiler 304 900         -                  304 900       -               
9100 Bruk av lånemidler -304 900        -                  -304 900      -               

Sum ansvar: 6280 Snekkertjenester -                  -                  -               -               

Ansvar: 6290 Løpende driftskostnader
1200 I Diverse varer/tjenester -                  -                  -               835              
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  -                  -               20 714         
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg -                  -                  -               7 408           
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               7 031           
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -7 031          

Sum ansvar: 6290 Løpende driftskostnader -                  -                  -               28 957         

Ansvar: 6291 Spesifisert vedlikehold/investering
1150 Mat, bevertning, inv.prosjekter -                  -                  -               331              
1200 I Diverse varer/tjenester 1 335              -                  1 335           469              
1401 I Annonser 208                 -                  208              -               
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 1 388 457      4 050 000      -2 661 543   8 180 702    
2700 Konsulenttjenester 921 871         1 000 000      -78 129        -               
4290 Betalt mva investering 576 073         1 250 000      -673 927      2 104 327    
7290 Mva kompensasjon investering -576 073        -1 250 000     673 927       -2 104 327   
9100 Bruk av lånemidler -1 233 063     -5 050 000     3 816 937    -7 684 185   

Sum ansvar: 6291 Spesifisert vedlikehold/investering1 078 808      -                  1 078 808    497 316       

Ansvar: 6400 Driftsavdelingen
2850 Kjøp av bygg/anlegg 1 931 153      2 000 000      -68 847        -               
9100 Bruk av lånemidler -1 931 153     -2 000 000     68 847         -               

Sum ansvar: 6400 Driftsavdelingen -                  -                  -               -               
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Ansvar: 6411 Biler og maskiner
2005 Kjøp av maskiner, inv -15 000          -                  -15 000        381 416       
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               35 354         
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -35 354        
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -381 416      

Sum ansvar: 6411 Biler og maskiner -15 000          -                  -15 000        -               

Ansvar: 6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal
799 Lønn til fordeling -                  -                  -               53 584         
999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                  -                  -               2 492           

1200 I Diverse varer/tjenester -                  -                  -               6 231           
2006 Diverse utstyr -                  -                  -               117 250       
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  300 000         -300 000      -               
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               29 313         
7000 Refusjon fra staten, investeringer -                  -150 000        150 000       -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -29 313        
7702 Fakturert refusjon inv. -                  -                  -               -117 250      
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -62 307        

Sum ansvar: 6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal -                  150 000         -150 000      -               

Ansvar: 6430 Drift av vannverk
799 Lønn til fordeling -                  -                  -               133 542       
999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                  -                  -               6 211           

1200 I Diverse varer/tjenester -                  -                  -               15 528         
1799 Lønnskostnader anlegg 365 823         -                  365 823       -               
2005 Kjøp av maskiner, inv 1 500 000      -                  1 500 000    -               
2100 Kjøp av transportmidler/lastebiler 299 000         -                  299 000       -               
2200 I Leie av inv, utstyr og maskiner -                  400 000         -400 000      36 000         
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 629 266         1 100 000      -470 734      432 975       
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg 127 216         -                  127 216       393 597       
2700 Konsulenttjenester 40 354            -                  40 354         33 872         
2800 Kjøp av grunn 41 000            -                  41 000         -               
9100 Bruk av lånemidler -2 355 354     -1 500 000     -855 354      -1 533 469   

Sum ansvar: 6430 Drift av vannverk 647 305         -                  647 305       -481 743      

Ansvar: 6440 Drift av avløpsanlegg
799 Lønn til fordeling -                  -                  -               133 542       
999 Arbeidsgiveravgift til fordeling fra 190 funksjonen -                  -                  -               6 211           

1200 I Diverse varer/tjenester -                  -                  -               15 528         
1799 Lønnskostnader anlegg 324 662         -                  324 662       -               
2005 Kjøp av maskiner, inv 500 000         -                  500 000       -               
2200 I Leie av inv, utstyr og maskiner -                  400 000         -400 000      36 000         
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 589 281         1 600 000      -1 010 719   57 022         
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg 24 669            -                  24 669         254 261       
2700 Konsulenttjenester -                  -                  -               12 000         
9100 Bruk av lånemidler -                  -2 000 000     2 000 000    -741             

Sum ansvar: 6440 Drift av avløpsanlegg 1 438 613      -                  1 438 613    513 822       

Ansvar: 6450 Renovasjon
1799 Lønnskostnader anlegg 8 849              -                  8 849           -               

Sum ansvar: 6450 Renovasjon 8 849              -                  8 849           -               

Ansvar: 6470 Kaianlegg
2700 Konsulenttjenester 62 192            -                  62 192         -               
4290 Betalt mva investering 15 548            -                  15 548         -               
7290 Mva kompensasjon investering -15 548          -                  -15 548        -               
9100 Bruk av lånemidler -62 192          -                  -62 192        -               

Sum ansvar: 6470 Kaianlegg -                  -                  -               -               
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Ansvar: 6471 Sommervedlikehold veger
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 1 452 579      500 000         952 579       -               
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg -                  1 000 000      -1 000 000   -               
4290 Betalt mva investering 363 145         375 000         -11 855        -               
7290 Mva kompensasjon investering -363 145        -375 000        11 855         -               
9100 Bruk av lånemidler -1 452 579     -1 500 000     47 421         -               

Sum ansvar: 6471 Sommervedlikehold veger -                  -                  -               -               

Ansvar: 6472 Vintervedlikehold veger
2200 I Leie av inv, utstyr og maskiner -                  1 500 000      -1 500 000   -               
4290 Betalt mva investering -                  375 000         -375 000      -               
7290 Mva kompensasjon investering -                  -375 000        375 000       -               
9100 Bruk av lånemidler -                  -1 500 000     1 500 000    -               

Sum ansvar: 6472 Vintervedlikehold veger -                  -                  -               -               

Ansvar: 6478 G/s-veger, trafikksikring
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 389 389         -                  389 389       -               
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg 30 467            -                  30 467         -               
4290 Betalt mva investering 104 964         -                  104 964       -               
7290 Mva kompensasjon investering -104 964        -                  -104 964      -               

Sum ansvar: 6478 G/s-veger, trafikksikring 419 857         -                  419 857       -               

Ansvar: 6480 Ras, flomsikring
2100 Kjøp av transportmidler/lastebiler -                  -                  -               23 250         
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer 140 000         500 000         -360 000      72 436         
2500 Materialer til vedlikehold og nybygg -                  500 000         -500 000      36 000         
4290 Betalt mva investering 35 000            250 000         -215 000      32 922         
7290 Mva kompensasjon investering -35 000          -250 000        215 000       -32 922        
9100 Bruk av lånemidler -125 000        -1 000 000     875 000       -94 350        

Sum ansvar: 6480 Ras, flomsikring 15 000            -                  15 000         37 336         

Ansvar: 6501 Planstab
1150 Mat, bevertning, inv.prosjekter -                  -                  -               350              
1401 I Annonser 9 222              -                  9 222           13 511         
1500 I. Opplæring, kurs 2 137              -                  2 137           -               
1951 Byggesaksgebyr, inv. mv -                  -                  -               39 050         
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  700 000         -700 000      -               
2700 Konsulenttjenester 35 546            180 000         -144 454      877 309       
2800 Kjøp av grunn -                  -                  -               17 576         
4290 Betalt mva investering 10 692            -                  10 692         226 635       
7290 Mva kompensasjon investering -10 692          -                  -10 692        -226 635      
9100 Bruk av lånemidler -154 938        -880 000        725 062       -947 816      

Sum ansvar: 6501 Planstab -108 033        -                  -108 033      -20               

Ansvar: 6510 Oppmåling
2001 I Edb-utstyr 262 057         -                  262 057       -               
2006 Diverse utstyr -                  450 000         -450 000      -               
2700 Konsulenttjenester 130 206         -                  130 206       130 000       
4290 Betalt mva investering 93 769            75 000            18 769         -               
7290 Mva kompensasjon investering -93 769          -75 000          -18 769        -               
9100 Bruk av lånemidler -282 093        -450 000        167 907       -130 000      

Sum ansvar: 6510 Oppmåling 110 170         -                  110 170       -               

Ansvar: 6524 Slipen Scene
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  100 000         -100 000      -               
4290 Betalt mva investering -                  -                  -               26 440         
7290 Mva kompensasjon investering -                  -                  -               -26 440        
9100 Bruk av lånemidler -                  -100 000        100 000       -               

Sum ansvar: 6524 Slipen Scene -                  -                  -               -               
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Ansvar: 6530 Næringsprosjekt
2700 Konsulenttjenester -                  -                  -               49 215         

Sum ansvar: 6530 Næringsprosjekt -                  -                  -               49 215         

Ansvar: 6533 Industrikai Rognan
1150 Mat, bevertning, inv.prosjekter -                  -                  -               2 971           
2300 Byggetjenester nybygg/investeringer -                  -                  -               810 546       
2700 Konsulenttjenester -                  -                  -               433 356       
7300 Refusjon fra fylkeskommunen, inv -                  -                  -               -580 000      
9100 Bruk av lånemidler -                  -                  -               -716 087      

Sum ansvar: 6533 Industrikai Rognan -                  -                  -               -49 215        

Ansvar: 8100 Renter og lånetransaksjoner
5100 Avdrag formidlingslån -                  -                  -               -52 077        

Sum ansvar: 8100 Renter og lånetransaksjoner -                  -                  -               -52 077        

Ansvar: 8104 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk
9800 Regnskapsmessig merforbruk investering -1 296 404     -                  -1 296 404   -1 874 667   

Sum ansvar: 8104 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk-1 296 404     -                  -1 296 404   -1 874 667   

Ansvar: 8107 Overf. mellom drifts- og inv.regnsk.
9100 Bruk av lånemidler -                  -150 000        150 000       -               
9700 Overførte driftsmidler -                  -2 270 000     2 270 000    -               

Sum ansvar: 8107 Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. -                  -2 420 000     2 420 000    -               

Ansvar: 8110 Formidlingslån, nye lån
5200 Utlån 13 833 000    13 000 000    833 000       8 480 000    
5500 Avsetning til bundne inv.fond 2 734 560      -                  2 734 560    6 406 926    
9100 Bruk av lånemidler -13 833 000   -13 000 000   -833 000      -8 480 000   
9200 Avdrag formidlingslån -5 791 394     -                  -5 791 394   -8 705 077   

Sum ansvar: 8110 Formidlingslån, nye lån -3 056 834     -                  -3 056 834   -2 298 151   

Ansvar: 8120 Formidlingslån, renter/avdrag
5100 Avdrag formidlingslån 3 056 834      -                  3 056 834    2 297 603    
9200 Avdrag formidlingslån 56 705            -                  56 705         42 240         

Sum ansvar: 8120 Formidlingslån, renter/avdrag 3 113 539      -                  3 113 539    2 339 843    

T O T A L T -                  -                  -               -               
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          Regnskap Regnskap 
  2020 2019 
21000000 Kasse 12.464 4.918 
21007000 Skattetrekkskonto 11.500.865 11.617.129 
21032001 1503.47.15235 viderutlån 8.178.540 9.641.226 
21032002 4628 20 17075 12.127 382.336 
21032003 1503.47.15219 Helsesenter 23.069 2.483.362 
21032004 Ny ocr-konto 710.960 293.834 
21032005 47504865114 Spb1 (EIK) 4.600 130.263 
21032007 1503.47.15200 driftskonto 11.270 293.458 
21308001 Forskudd lønn -0 0 
21308010 Negativ netto 60.066 79.127 
21361000 Diverse fordringer stat 22.205.884 25.227.702 
21361071 Ref ferie sykepenger 1.015.192 870.203 
21361080 Restansekonto/refusjon 2.071.646 2.133.655 
21364030 Oppgjør ordinær mva -1.390.420 -1.902.084 
21364070 Oppgjør momskompensasjon 2.361.755 2.851.209 
21364073 Avgift momskomp lav -2 0 
21364083 Grunnlag momskomp lav -28 0 
21364099 Mva motkonto grunnlag 28 0 
21365001 Fordringer på skatteregnskapet 620.637 351.873 
21389000 Diverse fordringer, private 4410 338.469 633.208 
21389002 Terminforfall utlån - startlån 335.244 278.540 
21389010 Kundefordringer kommunale eiendomsgebyrer 1.404.397 1.870.974 
21389020 Kundefordringer Barnehager/SFO 948.967 881.852 
21389030 Kundefordringer Pleie og omsorg 163.761 239.542 
21389031 Kundefordringer Profil 1.044.777 883.145 
21389035 Kundefordringer Helsesenter 17.251 85.337 
21389050 Kundefordringer kultur 124.038 169.707 
21389090 Kundefordringer Tilfeldig fakturering 3.802.636 5.519.550 
21390000 Avsteninger tap på fordringer -719.294 -764.643 
21775000 Kundefordringer, husholdninger 1.004.239 852.190 
21775027 Diverse fordringer, private -492.265 -289.500 
21908000 Premieavvik KLP 50.253.651 65.026.897 
21908001 Avgift premieavvik KLP 2.562.936 2.816.228 
21908010 Premieavvik SPK 412.673 234.184 
21908011 Avgift premieavvik SPK 21.046 0 
22055000 Pensjonsmidler KLP 864.323.913 804.481.746 
22055010 Pensjonsmidler SPK 48.907.632 52.604.040 
22141000 Egenkapitalinnskudd KLP 27.883.460 25.955.861 
22166000 Salten kommunerevisjon IKS 50.000 50.000 
22168000 Vensmoen eiendom AS 100.000 100.000 
22170001 Saltens Bilruter AS 630.000 630.000 
22170002 Galvano a/s 1.000 1.000 
22170003 A/S Dragefossen 5.000 5.000 
22170011 A/L Røkland vannverk 37.500 37.500 
22170012 A/L Sundby grendehus 10.000 10.000 
22170016 IBM Norge AS 1.950 1.950 
22170021 Rognan utleiebygg a/s 52.000 52.000 
22170028 Røklandsmoen borettslag a/l 400 400 
22170039 Vev-al-plast 1.001.000 1.001.000 
22170042 Kommunekraft a/s 1.000 1.000 
22170045 Indre Salten vekst 70.000 70.000 
22170047 Indre Salten Opplæringskontor 13.000 13.000 
22170052 Heimly Borettslag Rognan 871.300 871.300 
22170053 Radio Salten BA 3.500 3.500 
22208020 Interim lån -40.659.238 -40.659.238 
22270000 Utlån til selskap med begrenset ansvar 1.600.000 1.600.000 
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22275601 Utlån fra sosial- og familieenheten 1.615.057 1.454.591 
22289000 Startlån gml 42.308.566 42.308.566 
22289001 Startlån interim 492.265 435.560 
22289020 Srartlån 50.593.304 42.551.469 
22408000 Anleggsmidler 5 år 4.607.444 4.178.119 
22408010 Avskrivning biler/maskiner 10 år 12.918.699 11.097.779 
22408020 Avskrivninger 20 år 1.120.319 1.196.603 
22499700 Ikke avskrivbare anleggsmidler 645.100 645.100 
22708020 Avskrivninger fast eiendom 20 år 34.024.782 34.410.886 
22708040 Avskrivninger 40 år 357.026.644 360.724.256 
22708050 Avskrivninger 50 år 75.233.551 76.623.881 
22708090 Tomter 25.852.477 25.750.870 
23132000 Kassekredittgjeld Spb1 -8.449.319 -28.770.607 
23208000 Trekkeiere HRM -764 0 
23208004 Annen kortsiktig gjeld -3.552.412 0 
23208007 Øredifferanser 8.416 0 
23208010 Regninger vedr forrige år -2.495.354 -314.547 
23208099 Netto lønn -4.827 0 
23220000 Leverandørgjeld -8.282.029 -11.366.815 
23235500 Påløpte, ikke forfalte renter, kredittforetak -135.826 -244.618 
23239500 Påløpte, ikke forfalte renter, statsbanker -560.153 -1.659.894 
23264010 Arbeidsgiveravgift -1.355.534 -2.674.578 
23264019 Avgift avsatte feriepenger 2019 -541 -1.656.650 
23264020 Avgift avsatte feriepenger 2020 -1.654.240 0 
23264031 Utg mva høy -15.685 -15.685 
23264039 Grunnlag utenfor mva.loven -78.425 -78.425 
23264041 Grunnlag utg mva høy -62.740 -62.740 
23264090 Forskuddstrekk skatt -11.110.254 -11.330.049 
23264091 Påleggstrekk skatt -32.102 -39.295 
23264099 Motkonto grunnlag 141.165 141.165 
23265001 Saltdal Utvikling 225.091 630.117 
23270450 Innvilget, ikke utb næringsfond -741.440 -919.940 
23270460 Innvilget, ikke utb næringsfond COVID - 19 -1.521.432 0 
23289019 Avsatte feriepenger 2019 0 -32.483.324 
23289020 Avsatte feriepenger 2020 -32.436.076 0 
23299007 Øredifferanser 362 1 
23299401 Uklare innbetalinger 0 -1.549 
23299402 Overført fra / til forrige år / periode 36.021 655.939 
23299575 Kirkelig Fellesråd -420.552 0 
23908000 Premieavvik KLP 0 -10.040.924 
24008000 Pensjonsforpliktelse KLP -894.395.952 -895.451.925 
24008001 Avgift nto forpliktelse KLP -1.533.674 -4.639.479 
24008010 Pensjonsforpliktelse SPK -56.640.542 -64.634.031 
24008011 Avgift nto forpliktelse SPK -394.377 -613.529 
24519173 Husbanken 15 3016639 -538.928 -673.660 
24519176 Husbanken 15 3037213 -107.126 -212.673 
24519177 Husbanken 15 3031877 -207.586 -343.442 
24519182 Husbanken 15 3060967 -165.000 -231.000 
24519183 Husbanken 15 3202106 -142.453 -148.589 
24520000 Sparebank1 4509.83.69612 -2.815.680 -3.519.600 
24531005 Kommunalbanken 20050699 -5.683.430 -6.050.090 
24531006 Kommunalbanken 20060724 -325.000 -375.000 
24531007 Kommunalbanken 20070700 -1.907.500 -2.180.000 
24531009 Kommunalbanken 20090932 -1.755.000 -1.950.000 
24531011 Kommunalbanken 20100999 0 -324.300 
24531012 Kommunalbanken 20101000 -4.885.000 -5.373.500 
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24531013 Kommunalbanken 20110908 -11.619.940 -12.173.280 
24531014 Kommunalbanken 20110909 -54.000 -108.000 
24531015 Kommunalbanken 20110907 -5.610.000 -6.120.000 
24531032 Kommunalbanken 20030521 -868.000 -1.116.000 
24531041 Kommunalbanken 20040912 -4.826.000 -5.334.000 
24531110 Klp 8317.50.53711 0 -237.600 
24531111 Klp 8317.50.49358 -4.400.000 -4.800.000 
24531112 Klp 8317.50.40164 -1.660.000 -2.790.000 
24531189 Kommunalbanken 20010539/20040603 -12.991.080 -14.290.240 
24531444 Kommunalbanken 20000140 0 -38.160 
24531446 Kommunalbanken 20000141 0 -180.000 
24535501 Kommunalbanken 20120570 -760.000 -1.140.000 
24535502 Kommunalbanken 20120572 -10.704.000 -11.596.000 
24535503 Kommunalbanken 20130049 -22.500.000 -23.500.000 
24535504 Kommunalbanken 20130380 -18.400.000 -19.200.000 
24535505 Kommunalbanken 20130771 -13.201.500 -14.217.000 
24535506 Kommunalbanken 20130772 -585.000 -780.000 
24535507 Kommunalbanken 20140334 -29.766.710 -31.033.370 
24535508 Kommunalbanken 20150179 -2.340.000 -2.860.000 
24535509 Kommunalbanken 20150178 -11.896.470 -12.716.930 
24535510 KLP 8317.53.97380 -27.358.326 -29.033.328 
24535511 KLP 8317.54.52764 -41.626.000 -43.227.000 
24535512 Kommunalbanken 20170624 -43.475.000 -44.650.000 
24535513 Kommunalbanken 20170625 -16.150.000 -17.100.000 
24535514 Kommunalbanken 20170687 -3.584.000 -4.096.000 
24541100 Klp 8317.50.27729 -527.500 -1.055.000 
24541101 Klp 8317.50.27737 -1.550.400 -1.744.200 
24541103 Klp 8317.57.73501 -10.950.000 0 
24619195 Husbanken 15 3191341 10.605 6.496 
24619199 Husbanken 15 3200308/L2009 -2.037.335 -2.198.643 
24619200 Husbanken 15 3204235 -5.675.042 -6.012.860 
24619202 Husbanken 15 320763 4 -3.646.975 -3.955.341 
24639512 Husbanken 15 321052/L2012 -3.758.926 -4.008.678 
24639513 Husbanken 15 321345 1 /L2013 -6.452.294 -6.809.361 
24639514 Husbanken 15 321706 /L2014 -3.348.493 -3.540.700 
24639515 Husbanken 15 322073 / L2015 -6.832.367 -7.187.174 
24639516 Husbanken 15 322394 / L2016 -6.518.577 -6.842.918 
24639517 Husbanken 15 322701/1/1 2017 -6.829.036 -7.000.000 
24639518 Husbanken 15 322968/7 2018 -9.771.759 -9.886.835 
24639519 Husbanken 15323259/3/1 2019 -9.501.997 -9.838.343 
24639520 Husbanken 15323576/1/1-2020 -12.855.327 0 
25108002 Trafikksikker kommune -87.543 -92.660 
25108003 BIBLIOTEK - FORMIDLINGSTILTAK, prosjekt 5029 -6.000 0 
25108009 Grunderfond -180.000 -180.000 
25108013 Ekstratilskudd fh flyktning MA -27.358 -27.358 
25108014 Ekstratilskudd fh flyktning TTW -33.851 -33.851 
25108015 Ekstratilskudd fh flyktning -5.807 -135.567 
25108016 IBS PULJE 5 prosjekt 2201 -520.000 0 
25108023 Klubbmidler utdanningsforbundet (RUSK) -4.509 -4.509 
25108024 Tilskudd til hjemmeundervisning, prosjekt 2010 -282.000 0 
25108026 Utstyrsbod Røkland skole -17.000 -17.000 
25108027 Samisk språkopplaring Knekthågen, 2341 -8.632 -8.632 
25108028 Lektor2 ordning RUSK, prosjekt 2605 -69.892 -76.577 
25108030 Tilskudd ferieopplevelser barn og unge (5310) 0 -27.778 
25108033 Samarbeidsmidler aktiviteter ROP-boligen -9.425 -226.554 
25108036 Kompetansehevende tiltak barneverleder 2015 -6.831 -6.831 
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25108037 Tilskudd kommunalt rusarbeid  - prosjekt 3235 -57.662 -57.662 
25108039 Utdanning COS-veiledere prosjekt 3123 -34.325 -34.325 
25108044 Velferdstiltak brukere fløyveien 20, prosjekt 4461 -13.219 -17.821 
25108045 Dagtilbud hjemmeboende demente (prosjekt 4712) -177.178 -179.014 
25108046 Gavefond 4404 -50.960 -50.960 
25108047 Arv fra HB til hjemmesykepleien (prosjekt 4025) -76.338 -87.794 
25108048 Opplæring BPA -43.444 -43.444 
25108050 Registrering kulturminner, prosjekt 5020 12.505 -96.930 
25108053 Arbeidsplassbibliotek (prosjekt 5140) -35.998 -39.498 
25108054 Utstyrssentral (prosjekt 5090) -149.890 -158.563 
25108056 Flaskepantprosjekt - til barneidrett -5.176 -5.176 
25108057 Fotoarkiv Blodveien prosjekt 5120 -59.158 -59.158 
25108058 Arenautviklingsmidler prosjekt 5161 -8.399 -11.104 
25108059 Gave fra Blåfrost til utstyr/instrumenter -15.000 -15.000 
25108062 Forebyggende tiltak rovviltskader (prosjekt 6522) -132.028 -72.357 
25108063 Skadefellinger - prosjekt 6022 -6.253 -8.995 
25108064 Vilttiltak - prosjekt 6036 -1.658 -1.658 
25108069 Viltfond, fra ansvar 6540 -46.524 -46.524 
25108071 Helsestasjon for ungdom, prosjekt 3124 -32.273 -33.233 
25108073 Lederutvikling helse/omsorg -34.256 -34.256 
25108074 Kolehelsetjeneste/Barneskole Prosjekt 3102 -185.399 -195.636 
25108075 Videreføring av COS implementering ( 3122) -40.155 -141.367 
25108076 Nasjonal Videreutdanning barnevernsledelse (3203) -104.739 -29.739 
25108077 LitteraTUR (5028) -2.866 -5.663 
25108098 IKKE I BRUK -128.543 -128.543 
25108099 Gavemidler ved begravelser, prosjekt 4500 -36.122 -22.672 
25199008 Næringsfond B -2.910.143 -2.403.901 
25199040 Utviklingsnettverk Robek (1140) 0 -63.411 
25199120 Uønsket deltid, tilskudsmidler 2008 -85.513 -85.988 
25199135 Helsefremmede skole prosjekt -66.345 -66.345 
25199138 Lektor 2 Røsk (2708) -20.000 0 
25199160 Funksjonshemmede flyktninger -9.072 -9.072 
25199167 Stimmuleringsmidler bygg/anlegg - COVID - 19 -779.701 0 
25199170 Nærmiljøprosjekt/folkehelse prosjektnr 1170 (Solveigs sitt fond) -468.517 -234.778 
25199180 Velferdsmidler til disp ved AMU -248.242 -248.242 
25199210 Den naturlige skolesekken RUSK -90.442 -90.442 
25199214 Tilskudd samisk undervisning 0 -88.183 
25199215 Den kulturelle skolesekken -208.823 -142.660 
25199235 Lokal Agenda 21 -3.150 -3.150 
25199261 Båtprosjekt -15.000 -15.000 
25199271 Forebyggende midler barn og unge fra skjenkeavgift (1171) -204.432 -107.020 
25199272 Barnehager/funksjonshemmede -100.000 -100.000 
25199273 Kompetansemidler 2021 Rognan barnehage -50.000 0 
25199274 kompetansemidler 2021 Knekthågen barnehage -50.000 0 
25199300 Kreftrom, gavemidler -18.356 -18.356 
25199305 Arv/Gave Sykehjemmet /prosjekt 4410 -116.121 -116.121 
25199306 Gavekonto fløyveien 16 (4463) -20.000 0 
25199307 Gave og velfersfond Sykehjemmet (4410) -427.217 0 
25199310 Udisponert gave Sanitetsforeningen -11.360 -11.360 
25199313 Fart på føt'n,  prosjekt 3121 2.771 2.771 
25199335 Kompetanseheving Legevakt -267.250 -267.250 
25199342 Gavemidler grillhytte -9.424 -9.424 
25199353 Tiltaksnettverk - skjønnsmidler 2011 -141.908 -141.908 
25199358 Russegave BUP -3.659 -3.659 
25199400 Udisponert utbedringstilskudd -210.000 -210.000 
25199404 Digitalisering av legemiddelhåndteringer (4004) -119.657 -153.004 
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25199405 Velferdsteknologi sam. kom. (4005) -681.196 -834.548 
25199503 Tusenårssted -30.265 -30.265 
25199530 Turbok Fauske / Saltdal -211.790 -211.790 
25199533 Gave fra Nexans til musikkanlegg -4.230 -4.230 
25199545 Opplæringstiltak klubbarbeidere -15.000 -15.000 
25199607 Bestandskartlegging Saltdalselva -20.000 -20.000 
25199609 Hundeekvipasje for uttak av rovvilt -55.390 -55.390 
25199612 Tiltak mot reinpåkjørsler prosjekt 6030 -43.466 -43.466 
25199614 Veterinærvakt (6525) -45.640 0 
25199616 Kompetanseheving for verdiskaping (6529) -166.700 0 
25199650 Innfallsport Junkerdal nasjonalpark -20.000 -20.000 
25199670 Naturarv, sykkelturisme -107.594 -172.644 
25299631 Fond slambehandling -1.387.642 -1.223.774 
25299640 Fond renovasjon -1.627.926 -1.466.899 
25299660 Fond feiing -967.849 -678.880 
25599140 Investeringer Newton -74.320 -74.320 
25599170 Arv, salg bolig -145.000 -145.000 
25599502 Kart Storjord -90.000 -90.000 
25599522 Fond bryggene -23.405 -23.405 
25599541 Røkland sv.hall, spillemidler -15.764 -15.764 
25599543 HEIS OG INVESTERINGER SLIPEN (Prosjekt 6526) -500.000 -500.000 
25599630 Renseanlegg, arv fra K.L. -165.216 -165.216 
25599650 ETABLERING SYKKELSTI -100.609 -100.609 
25599680 Restaurering Liengnaustet -132.000 -132.000 
25599920 Avdragsfond, innfridde lån -16.926.788 -14.192.228 
25810000 Endring regnskapsprinsipp AK drift 7.367.939 7.367.939 
25900016 Merforbruk drift 2019 4.847.542 4.847.542 
25900017 Merforbruk drift 2020 2.103.529 0 
25970012 Udekket investering 2012 1.478.023 1.478.023 
25970014 Udekket investerin 2014 2.164.534 2.164.534 
25970017 Udekket investering 2017 692.643 692.643 
25970019 Årets merforbruk - investeringsregnskap 2019 1.874.667 1.874.667 
25970020 Årets merforbruk - investeringsregnskap 2020 1.296.404 0 
25990001 Kapitalkonto -190.237.486 -112.948.469 
29100001 Etableringslån/startlån 6.245.613 7.078.613 
29100620 Vannutbygging 9.731.559 10.003.314 
29100630 Avløpsutbygging 4.706.718 4.706.718 
29100720 Velferdsteknologisk plattform 1.935.793 2.355.572 
29100725 Låneopptak 2020 2.395.553 0 
29400600 Avskrivning tilskudd VAR -390.000 -390.000 
29400620 Memoria selvkost vann 8.082 1.829.213 
29400640 Memoria selvkost avløp -1.009.242 1.543.649 
29600411 Tilskudd nye boliger Saltnes 2012 4.529.000 4.529.000 
29600419 Tilsk. pav K, mars 2005, 5% 27.000 0 
29600420 Tilskudd 3 psykiatriboliger Heimly 244.755 0 
29999101 Etableringslån/startlån -6.245.613 -7.078.613 
29999480 Motpost tilskudd mot gjeldsbrev -4.800.755 -4.800.755 
29999600 Motpost svskr tilsk VAR 390.000 390.000 
29999620 Motpost memoria selvkost 1.001.160 -3.372.862 
29999910 Motpost lånemidler -18.769.623 -16.793.848 
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Tertialrapport I 2021 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Vedlegg til tertialrapport 

 
 
Saksopplysninger 
Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt 
kommunestyrets vedtak i sak 133/20 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til 
kommunestyret. Kommunedirektøren skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for 
kommunestyret som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Det rapporteres 
først på drift med fokus på hvert av samhandlingsområdene og til sist en oversikt over 
fremdriften i investeringene. Rapporten avsluttes med en prognose på forventet resultat ved årets 
slutt. 
 

Vurdering 
Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen har jobbet med flere vedtak i løpet av 1. tertial: 
 
Reduksjon annonsekostnader:er effektuert i budsjett. Utgjør 0,39 mill.  
Reduksjon kursavgifter pga Korona: er effektuert i budsjett. Utgjør 0,4 mill.  
Reduksjon reiseavgifter pga. Korona: kr. 0,25 mill er effektuert i budsjett. Utgjør 0,25 mill.   
Reduksjon 1 årsverk evaluering omorganisering tilpasning 2019: prosess er startet.  
Reduksjon tilskudd Saltdal Utvikling: er effektuert i budsjett. Utgjør 0,2 mill.  
 
Andre vedtak med økonomisk konsekvens fattet i perioden: 
 
- Retaksering for utskriving av eiendomsskatt. 
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- Tilknytning av Salten Brann IKS som deleier i nasjonalt internasjonalt interkommunalt 
selskap. 

 

 
 

 
 
Sentraladministrasjonen har ved utgangen av første tertial noe overforbruk på fastlønn. Dette 
skyldes Covid-19 og vil bli refundert i løpet av året. Kostnader til IT og lisenser ser ut til å kan 
gå mot et merforbruk, men det jobbes med å få balanse. Flere av de påløpte kostnadene er 
årslisenser, slik at det ikke vil påløpe like store nye kostnader for disse tjenestene. Grunnet 
rekruttering av både ny kommunaldirektør og økonomisjef har det påløpt større kostnader til 
rekruttering og annonsering enn forventet. Det vil bli vakanse på flere stillinger i løpet av året, 
og dette vil bidra til at man forventer et mindreforbruk på administrasjonen ved årets slutt. 
Konkret gjelder dette blant annet stillingen på IT og HR. Det er estimert et mindreforbruk på ca. 
1,5 mill ut i fra situasjonen ved første tertial.  
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over politiske møter som er gjennomført i perioden: 

Politiske organer Antall 
møter 

PS RS Merknad 

Kommunestyre 
3 37 20 

2 teams møter. Et ekstra møte i fh til 
møteplan. 

Formannskap/næringsutvalg/planutvalg/klageorgan 6 40 18 

Av 6 møter to ekstra møter i fh til 
møteplan. 
2 av møtene avholdt på Teams og et møte 
epostbehandlet. Det har vært behandlet en 
klagesak. 

Administrasjonsutvalg 4 7 2  
Valgutvalg 0 0 0  

Valgstyret 1 3 2 
Stortingsvalg og sametingsvalg 2021, 
Valgting 12.-13 september 

Helse og omsorgsutvalg 2 16 10 2 teams møter. 2 ekstra møter. 

Oppvekst kultur og miljøutvalg 2 20 6 
1 teams møte. April møtet avlyst pga 
covid 

Interpellasjoner 1 0 0 Ikke behandlet jf. for sent innkommet 
     

 
Mål for nærværsprosent for 2021 for hele kommunen er 93%. Sentraladministrasjonens 
nærværsprosent for perioden er 95,3%.  Fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemelding, og 
0,4% er koronarelatert fravær.  
 
Oppvekst og kultur 
Avdelingen har flere politiske vedtak som det har blitt jobbet med i første tertial. Status på disse 
er som følger: 
 
Reduksjon logopedstilling: Jfr. KS-sak 29/21. Stillingen videreføres og finansieres gjennom 
omdisponering av egne midler fra avdelingen. Utgjør kr. 110 000,-.  
Opphør Ungt Entreprenørskap: Vedtak er ikke effektuert. Blir iverksatt fra 2022. Utgjør kr. 
40 000,-. 

Tjenester Årsresultat 2020 Prognose 1. tert. 2021
Politisk nivå 556 000 500 000
Administrasjon og fellesutgifter 680 000 1 000 000
Diverse tilskudd og tiltak 202 000 0
Sum avdeling 1 438 000 1 500 000
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Pala i fast drift: Tiltaket er effektuert, og midler overføres til Rognan Ungdomsskole. Kr. 
600 000,-. 
Reduksjon stilling Voksenopplæring (VO): Vedtaket er effektuert. Det er 3 årsverk igjen på 
VO. Utgjør kr. 280 000,-. 
Reduksjon 6 plasser i barnehage: Effektueres fra 01.08.21 på Trollskogen barnehage. Utgjør 
kr. 227 000.-.  
Avvikle Newtonrom: Tiltaket er effektuert. Utgjør kr. 200 000,-.  
Endring rammer skoler: Er effektuert, og fordelt i budsjett mellom skolene. Total endring kr. 
843 000,-.   
Reduksjon Voksenopplæring tiltak II: Arbeidet er satt i gang sammen med skolens ledelse. 
Utgjør kr. 250 000,-.  
Reduksjon flyktningetjenesten: Prosess igangsatt, men satt på vent for interne avklaringer i 
mai.  
Ny møteplass ungdommer: Konkurranse for leie av lokale er gjennomført, og det jobbes med 
forhandling om pris.  
Oppsigelse sceneinstruktør: Avtalen ble sagt opp i januar.  
Reduksjon av kulturkonsulentstilling (vakant): Stillingen på 15 prosent tas ut i henhold til 
vedtaket.  
 

 
 
Regnskapet viser et merforbruk på fastlønn som skyldes flere faktorer. Her nevnes 
kravstillinger, effekt på sparetiltak som er under utføring, samt noe tekniske føringer i regnskap. 
Det jobbes med å få dette i balanse ved årets slutt. På posten overtid/ekstrahjelp føres lønn for 
ansatte knyttet til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Ved slutten av året overføres det 
midler fra administrasjon oppvekst og kultur for å kompensere barnehagene for disse utgiftene. 
Det har vært en stor økning i antall barn som mottar spesialpedagogiske tiltak, enten individuelt 
eller som styrking i barnehagen. Utgiftene vil bli større enn budsjettert, og vil gi et merforbruk i 
regnskapet. Driftsutgiftene viser et lite mindreforbruk og er nær balanse. Dette skyldes i noen 
grad periodiseringer at det har vært mindre utgifter grunnet koronasituasjonen. For hele 
avdelingsområdet er det inntektssvikt på leieinntekter, billettinntekter og salgsinntekter som 
følge av korona. Området har til gjengjeld fått tilført midler fra Utdanningsdirektoratet og 
Statsforvalteren i Nordland for flere ulike tiltak som også er relatert til koronasituasjonen. Her 
nevenes sommerskole, tiltak rettet mot sårsvare barn og unge, tilskudd læremidler 
fagfornyelsen, og hjemmeundervisning.  
 
Avdelingsområdet styrer mot at flere av tjenesteområdene vil gå mot balanse ved utgangen av 
året. Dette stiller krav til god budsjettdisiplin og involvering. Merforbruk på kostnader til 
spesialpedagogiske tiltak i barnehagene gjør at det gis en prognose på et merforbruk ved årets 
slutt. Dette forventer å gi et merforbruk på 2 millioner. I tillegg må det jobbes med oppfølging 
av budsjett på Røkland skole, og effektuering av tiltak flyktningetjenesten. Barnehagene 
forventes å gå i balanse, men må følges fremover da det meldes om utfordringer i et par av dem. 
Det jobbes med ulike tiltak for å redusere utgifter. Her kan nevens mulig vakanse på stillinger 
og systematiske tiltak som kan gi innsparing på behov for spesialpedagogiske tiltak.  

Tjenester Årsresultat 2020 Prognose 1. tert. 2021
Stab oppvekst og kultur -2 586 000 -2 000 000
Barnehager -1 231 000 0
Skolene -1 050 000 -500 000
Flyktningekontoret 1 163 000 500 000
Kultur 363 000 0
Sum avdeling -3 341 000 -2 000 000
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For hele avdelingsområdet er nærværet på 89,8 prosent. Det er stor variasjon innenfor de ulike 
tjenesteområdene. Enkelte områder har få ansatte og derfor også lav nærværsprosent dersom en 
person er sykemeldt.  
 
 
 
 
 
Helse og omsorg 
Avdelingen har flere politiske vedtak som det har blitt jobbet med i første tertial. Status på disse 
er som følger: 
 
Bomiljø 3 bemanningsreduksjon 0,5 årsverk: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør kr. 0,254 mill. 
Avvikle fagleder barnebolig: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,476 mill. 
Bemanningsreduksjon hjemmesykepleie: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,634 mill. 
Bemanningsreduksjon Knaggen 1,1 årsverk: Rest på 0,6 årsverk gjenstår og effektueres fra 
14.06.21. Utgjør 0,634 mill.  
Reduksjon familieveilederstilling: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,691 mill.  
Redusere grunnbemanning Fløyveien 16: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,228 mill.  
Nedbemanning tjenesteleder 1 årsverk: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 1,0 mill.  
Reduksjon bemanning barneavlastning: Alternative nedtrekk gjennomføres. Utgjør 0,209 
mill.  
Redusert bemanning Fløyveien 24: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,415 mill. 
Redusert bemanning helg sykehjem: Effektuert fra 01.01.21. Utgjør 0,19 mill. 
Slå av varmekabler sykehjem: Delvis effektuert fra 01.01.21. Kablene redusert til 3%. Utgjør 
0,3 mill. 
Redusert bemanning kjøkken sykehjem: Tiltaket gjelder først fra 2022, men prosess starter i 
2021. 
Økt ressurs helsesykepleier RØSK: Iverksatt fra mai.  
Reduksjon/omorganisering ROP: Under evaluering, og det jobbes med å se på 
gjennomføringsmulighet.  Forventes ikke å få full effekt i 2021. Utgjør 1,268 mill. 
 
Alle vedtakene med unntak av reduksjon/omorganisering ROP er iverksatt. Majoritetene av 
vedtakene vil få full effekt i 2021. ROP-vedtaket har vist seg vanskelig å gjennomføre i sin 
helhet. Det som dessverre kommer frem er at tiltaket er av for omfattende dimensjon sett opp 
mot beboernes behov. Å gjennomføre kuttet i sin helhet vil innebære tapt inntekt i refusjon for 
særlig ressurskrevende brukere. I tillegg til at det vil sette tjenesten ut av stand til å gi beboerne 
faglig forsvarlig helsehjelp. Prosessen har allikevel bragt på det rene at det finnes faglig 
utviklingspotensial ved å knytte inne- og utedelen av ROP mer sammen. Det ligger an til at man 
samlet klarer å nedbemanne ca. 1 årsverk i 2021, med halvårseffekt. Resterende nedbemanning 
kan ikke iverksettes før bygging av omsorgsboliger på Vensmoen er fullført. Da vil man kunne 
få full effekt av tiltaket. Dette medfører 0,9 mill i redusert effekt av tiltaket for 2021. Videre har 
avdelingsområdet tidligere sparetiltak som ikke er effektuert, og som det må jobbes med å få 
effektuert.  
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Det er pr. 1. tertial merforbruk på fastlønn som i hovedsak skyldes kostander tilknyttet 
Koronasituasjonen. Det påløper ekstra årsverk til Korona. Deler av merforbruket på fastlønn 
gjelder også teststasjonen på grensen. Dette er utgifter som kommunen vil få dekket av staten. 
For testasjon på grensen er det pr. april påløpt ca. 2 mill i kostnader, og man har foreløpig 
mottatt ca. 0,4 i refusjon fra staten. Resterende refusjoner forventes senere i år. Bomiljø Rognan 
har merforbruk på lønn i tilknytning til bemanning av koronapleiere og bistand til personer med 
BPA (brukerstyrt personlig assistent). Sykehjemmet melder om effekt av økt grunnbemanning, 
men at høyt sykefravær hemmer denne effekten fullt ut. Forsterket skjerming medfører økt 
behov for personell, utover budsjettrammen. Vikarutgiftene er tatt ned ved å benytte kontrakter 
på midlertidige engasjement. Dette gir bedre økonomistyring. Hjemmesykepleien har økt 
kompetansen og utfører mer avansert behandling i hjemmet hos syke pasienter enn tidligere. 
Pasienter som blir utskrevet fra sykehus er dårligere og blir sendt hjem med avansert behandling. 
Dette krever sykepleierdekning 24/7 for å fylle krav om forsvarlighet. Allikevel melder 
tjenesteområdet om balanse. Driftsutgifter tilknyttet smittevern- og hygienemateriell er 
underbudsjettert i alle tjenesteområdene. Dette pga. sterk øning i prisene på utstyr som følge av 
pandemien. Korona situasjonen har medført kjøp av nødvendig datautstyr for å kunne 
tilrettelegge for arbeid fra hjemmekontor.  Innkjøp vurderes om nødvendig som investering og 
som åpner opp for effektivisering i måter å jobbe på i fremtiden.  
Bomiljø 3 er oppløst og de ulike ansvarene er overføres til Bomiljø 4 og 5 i henhold til 
budsjettvedtak. Som beskrevet tidligere vil man ikke klare å effektuere sparetiltak på Bomiljø 5 
(ROP) fult ut. Dette gjør at man forventer et merforbruk på Bomiljøene.  
 
Økonomirapporteringer for perioden januar – august 2021 vil skille mellom ansvar 3203 – 
Barnevern, og 3204 – Innsatstjenesten. Dette med bakgrunn i gjennomført deling av tjenestene, 
iverksatt formelt fra 01.02.21 og i første omgang med varighet ut august 2021. 
Barneverntjenesten har i 2021 hatt sterk økning i henvendelser på vakt/akuttberedskap, samt 
andre lovpålagte saker i behov for bistand/tiltak/saksbehandling utenfor ordinær kontortid. En 
svært viktig opplysning gjeldende barneverntjenesten er at det er usikkerhet knyttet til hvor mye 
kommunen vil få tilført i styrkningsmidler i 2022. Saltdal har over år mottatt styrkningsmidler 
til 1,6 stillinger fra Statsforvalteren, en ordning som avvikles i tråd med barnevernreformen i 
2022. Det er særlig viktig at dette informeres om slik at organisasjonen kan forberede seg og ta 
stilling til konsekvenser for tjenestetilbudet. 
 
Statlige tilskudd tilknyttet Koronaepidemien vil ha stor betydning for resultatet til avdeling helse 
og omsorg i 2021. Kommunen lønner 6,5 årsverk på prosjekt 1120 grensestasjonen, og 3, 5 
årsverk på 1111 drift av koronatelefon og ekstra pandemitesting. I tillegg kommer utgifter til 
vaksinering som også føres på 1111. 
 
Estimert merforbruk på Stab helse og omsorg har bakgrunn i at flere avdelingens fellesutgifter 
og utforutsette utgifter føres her, kostander Korona føres i stor grad her, tidligere sparetiltak som 

Tjenester Årsresultat 2020 Prognose 1. tert. 2021
Stab Helse og omsorg -6 830 000 -5 000 000
Helsesenteret -1 163 000 0
Barnevern og innsatstjenesten 2 576 000 1 500 000
Nav 632 000 0
Knaggen -527 000 0
Sykehjem -1 345 000 -1 000 000
Hjemmetjenesten -248 000 500 000
Bomiljøer -514 000 -1 000 000
Sum avdeling -7 419 000 -5 000 000
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det jobbes med å effektuere, kjøp av private tjenester med mere. Det forventes også merforbruk 
på sykehjemmet som blant annet skyldes ekstra tiltak på brukere. Videre forventes også 
merforbruk på Bomiljøene med bakgrunn i at sparetiltak på bomiljø 5 (ROP) ikke fult ut lar seg 
effektuere. Bomiljø Rognan har i tillegg fått økte utgifter til BPA. Hjemmetjenesten styrer mot 
et mindreforbruk på grunn av vakanser. Det forventes også mindreforbruk på barnevern og 
innsatstjenesten. Beløpet forventes å bli noe lavere enn i 2020. Barnevernet har hatt en dobling 
av antall akutt- og vaktsaker sammenlignet med 2020. Det forventes en reduksjon i inntekter på 
refusjon for ressurskrevende brukere sammenlignet med 2020. Det er også usikkerhet rundt 
skjønnsmidler til resurskrevende brukere. Total prognose er et merforbruk på 5 mill.  
 
Egenmeldt fravær har vært stabilt lavt i hele avdelingen. Kort- og langtidsfraværet har vært 
høyest hos hjemmesykepleien og barneverntjenesten. Dette har i liten grad arbeidssammenheng 
ut fra det som rapporteres. Det dreier seg om ansatte som er ute av arbeid på grunn av egen 
sykdom eller skade. 
 
Tjenesteområde Langtidsykemelding

er 
Korttidssykemelding
er 

Egenmelding
er 

Nærvæ
r 

Sykehjem 6,0% 1,9% 2,8% 89% 
Storkjøkkenet 0,9% 2,0% 0,7% 96% 
Hjemmesykeplei
en 

9,7% 2,3% 2,9% 85% 

Tjeneste område 
Rognan 

5,6% 1,8% 3,5 89% 

Vensmoen 1 6,1% 1,7% 2% 91% 
Vensmoen 2 6,1% 1,8% 2% 90% 
Knaggen 7,7% 0,1% 0,5% 92% 
Psykisk 
helsetjeneste 

3,7% 0 0 93% 

Barneverntjenest
en 

11,4%  0,5% 88% 

Helsestasjonen 0%    
Fysio/ergo 4,7% 1,5% 1,1% 94% 
Helsesenteret  0,0 0,0 3,9% 96% 

 
 
 
Tjenesteområdene tekniske tjenester 
 

 
 
Byggforvaltning 
Tjenesteområdet jobber med følgende vedtak:  
 
Renholdsplan: Det er signert avtale med leverandør av programvare som skal ivareta arbeidet 
med implementeringen av en digital plattform for renholdsplanlegging. Arbeidet skal være 
ferdigstilt innen utgangen av dette året. Arbeidet er omfattende med store etterslep på 

Tjenester Årsresultat 2020 Prognose 1. tert. 2021
Bygningsforvaltning 1 209 000 -1 000 000
Plan og utvikling 697 000 500 000
Teknisk drift -2 240 000 -1 500 000
Sum Avdeling -334 000 -2 000 000
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oppgraderinger av tegningene. Leder har satt til sides andre oppgaver for å kunne holde 
framdrift. Utfordringene er våre egne leveranser til leverandøren. 
 
Tjenesteområdet har et merforbruk på fastlønn. Byggforvaltning gjennomfører et prosjekt der 
det utprøves med fast tilsatt vikar i 100 % stilling. Dette for å gi noe avlastning på renholdsleder 
med å framskaffe vikarer ved sykefravær. Det er tilsatt 1 vikar pr. 1. feb. som skal benyttes ved 
fravær. I tillegg er det tilsatt en fast vikar fra 1. april. Dersom det ikke er fravær innen renhold 
blir de tildelt et objekt der de kan være styrkning i arbeidsmiljøet, eller utføre 
renholdsvedlikehold. Risikoen ved dette prosjektet er antatt å være ca. 10 - 15 %, noe som er 
lavere enn de kostnadene en har på vikarutgifter. 
 
Det har så langt i året vært flere uforutsette hendelser om har måtte prioriteres. Ved starten av 
året ble vi nødt til å bytte kortleserne ved Saltdal idrettshall ettersom den ene leseren sluttet å 
virke. Det lot seg ikke å få tak i tilsvarende kortleser som var på de andre dørene, og måtte 
derfor bytte alle kortleserne. Kostnad på kr. 33 000,00. Arbeidet med å skifte ut 
skolekjøkkenene medført at vi måtte foreta asbestsanering ved Rognan ungdomsskole. Kostnad 
på ca. 72 000. I tillegg kommer kostnader for montering av kjøkken ved Rognan ungdomsskole 
på kr. 62 000. Det er også lukket endel el-avvik etter elsikkerhetskontroll som er gjennomført. 
Vintermånedene har også høyere forbruk enn resten av året, da i denne perioden ofte skiftes ut 
panelovner og lysarmaturer. Ved Røkland skole ble det avdekt svært høye verdier av radon. 
Disse verdiene lå høyt over tillatte verdi på 200 Bq/m3. For å kunne opprettholde drift i bygget, 
var byggforvaltning nødt til å montere inn 4 radonbrønner ved skolen. Det kartlegges nå om 
dette er tilstrekkelig for vider drift i byggene. Kostnad: 76 500,- Saltdal kommune kan forvente 
utforutsette kostnader som skyldes jordfeil, fordi de tekniske installasjonene som varmeovner, 
lysarmaturer og andre installasjoner er gamle og medfører kortslutning når de ryker. Deler av 
aktivitetene som er gjennomført skal dekkes av bundne driftsfond. Dette inntektsføres ikke før 
på slutten av året, og vil da gi en bedring av resultatet. Videre må det også gjøres løpende 
vurdering på hvorvidt noen av de akutte aktivitetene gjelder drift eller om de skal føres på 
investeringsregnskapet. I første omgang føres kostnadene på drift. Ved overføring av kostnader 
til investeringsregnskapet vil det gi en forbedring av driftsresultatet.  Prognosen er et merforbruk 
på ca. 1 mill, men det er som nevnt usikkerhet ved denne prognosen.  
 
Siste året har vært ei stor belastning for driftspersonalet. Alt ekstra renhold og endringer på 
rutiner som følge av Covid 19, har vi i hovedsak løst med de ressurser avdelingen har. For 
Rognan barneskole har vi hatt hjelp av badevaktbetjentene for å løse oppgavene. Den 
merbelastningen som da spesielt renholderne har hatt, har slitt på. Mange gir uttrykk for at de er 
slitne. Avdelingen har derfor holdt ei restriktiv holdning til åpning av lokaler der dette medfører 
mer renhold for avdelingen. 
 
Avdelingen ha enda en lav tilstedeværelse i forhold til kommunens mål på 93 %. Totalt for 
avdelingen er det 89,9 %. Det fordeler seg med vaktmestere 91,7 % og renhold 87,8%. 
 
 
Teknisk drift 
Teknisk drift har to vedtak for innsparing for 2021: 
  
Avvikle vintervedlikehold til områder uten fastboende på vinteren: Det har til nå i vinter ikke 
vært strekninger uten fastboende. Dette følges opp. Teknisk drift har i stedet hatt en 
gjennomgang av hvilke private veier som kommunen brøyter. De vi har identifisert har blitt 
fjernet fra brøyteroden. Jobben fortsetter frem mot neste brøytesesong.  
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Stenge ned driften av Nerauran: Driften av Nerauran er stengt ned. Vannet er avstengt og 
området sperret med jersey-stein. Området er også skiltet som stengt.  
 
Teknisk drift selvkost hadde et merforbruk på fastlønn. Det skyldes i hovedsak ett forhold. 
Selvkostområdet hadde en meget krevende vinter med tining av vann og avløp og kjøring av 
vann til Junkerdal. Dette fordi kilden var bunnfrosset. En periode måtte det kjøres vann hver 4. 
time for å sørge for at alle hadde drikkevann. Personell fra «utenom selvkost» måtte trå til for å 
holde kontinuitet i vann og avløpsforsyningen. Alt i alt ble det stort sett løst med bruk av eget 
personell og vi fikk dermed en økning i fastlønnsutgiftene. Videre medførte dette også økt 
overtidsbruk. Dette forventer vi skal utjevne seg i løpet av året. Vi har en person som er 
langtidssykemeldt i påvente av operasjon, og denne stillingen vil vi ikke leie inn ressurser på. 
Dette kan føre til at plenklipping og søppelrydding i sentrumsområdet og parområder blir 
nedprioritert. Driftsutgiftene samlet for både selvkost og utenom selvkost er i henhold til 
budsjett. På grunn av frekvensen i fakturering, vil ikke tallene på inntektssiden være korrekte. 
Ved årets slutt påregner man å være i henhold til årsbudsjett. 
 
Prognose viser at teknisk drift ligger an til et merforbruk på slutten av året på ca. 1,5 mill. Det er 
usikkerhet rundt prognosen. Merutgifter grunnet vinteren og akutte hendelser gir økte kostnader. 
Det vil på slutten året også gjøres en overføring av timer fra drift som gjelder investering, og 
dette vil bidra til en forbedring av driftsresultatet.  
 
Sykefraværet på Teknisk drift skyldes en langtidssykemelding. I og med at det er bare 4 årsverk 
knyttet til dette ansvaret, vil tallet fremstå som veldig høyt. Totalt for hele enheten er 
nærværsprosenten 91,3 og også her er det langtidssykemeldinger som står for hovedtyngden. 
 
 
 
Plan og uvikling 
Det jobbes med flere tiltak, og her nevnes: 
 
Kommuneplanens arealdel: I vedtatt kommunal planstrategi for 2019-23 er kommuneplanens 
arealdel satt opp med revidering i 2021. Det er i budsjettet for 2021 satt av kr. 100 000 til dette 
arbeidet. Planarbeidet har ikke fått en formell oppstart, men det er gjort en del forarbeid. 
 
Utredning knyttet til kommunedelplan for Skjerstadfjorden: Kommunestyret gjorde i juni 
2019 vedtak om utsettelse av kommunedelplanen, med krav om flere utredninger før 
sluttbehandling. En del utredning er allerede gjennomført (kr. 100 000 i 2020), men noe gjenstår 
fortsatt. I budsjettet for 2021 er det satt av kr. 100 000 til det videre arbeid. Det er nå engasjert 
ekstern bistand til å gjennomføre dette arbeidet som sluttføres i sommer slik at planen kan 
komme til endelig behandling til høsten. 
 
Det jobbes også med to tiltak som var verbalforslag i budsjettvedtaket. Dette gjelder 
trafikksikkerhet og motorsportplan. Begge gjennomføres i løpet av 2021. 
 
Det er vakanse på en ingeniørstilling, og dette gjør at lønnsutgiftene har et mindreforbruk. 
Merforbruket på kr. 1 157 000 innen andre utgifter og overføringer skyldes i hovedsak avsetning 
av midler til bundet fond på samlet kr. 1 009 000. Dette er kompensasjonsmidler knyttet til 
Covid 19 som Saltdal kommune har mottatt fra staten til å støtte lokalt næringsliv som har blitt 
særlig rammet av pandemien. Beløpet har sin motpost under inntekter eks. refusjoner slik at det 
ikke blir noen nettovirkning på samlet budsjett. Resterende merforbruk skyldes utbetalinger 
knyttet til veterinærordningen. Posten inntekter eks. lønnsrefusjoner viser merinntekter på kr. 1 

209



882 000,-. Ved siden av de nevnte Covid 19-midler på kr. 1 009 000 skyldes resterende avvik at 
Saltdal kommune som koordinator for veterinærordningen i kommunene Saltdal, Beiarn, 
Fauske, Sørfold og deler av tidligere Skjerstad allerede har fått utbetalt et samlet tilskuddsbeløp 
på kr. 1 054 000 til drift av ordningen. Dette er midler som etter hvert betales ut til 
veterinærtjenesten. På grunn av det pr. i dag bare er utbetalt en del av beløpet (kr. 229 000) fører 
dette til at regnskapet for første tertial viser et større underforbruk som ikke vil gjenspeile seg 
når hele tilskuddet er utbetalt. 
Plan og Utvikling vil holde seg innenfor samlet vedtatt budsjett for 2021. Med bakgrunn i 
pågående vakanse i ingeniørstilling er foreløpig prognose for regnskap ved årets slutt et 
mindreforbruk på ca. kr. 500 000. 
Plan og Utvikling har hatt en stilling vakant siden mai 2020. Dette har medført underdekning på 
en del arbeidsområder. De fire første månedene av 2021 har ved Plan og Utvikling som for 
mange andre vært preget av Covid-19-situasjonen. De fleste har hatt hjemmekontor det meste av 
tiden i denne perioden. Plan og Utvikling har i perioden ikke hatt registret sykefravær. 
 
 
 
Felles 
 
Skatt og rammetilskudd: 
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2021 økt med 2,7 mrd. kroner til 183,4 mrd. 
kroner, noe som i hovedsak antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og 
sysselsettingsvekst. Oppjusteringen av skatteanslaget har varig virkning, det vil si at det økte 
skattenivået er videreført i ramme for frie inntekter i 2022. RNB-anslaget innebærer at det ligger 
an til en økning i skatt på inntekt og formue på 14,5 mrd. kroner eller 8,6 prosent fra regnskap 
2020 til 2021. Årslønnsveksten for 2021 anslås i RNB til 2,7 prosent, en økning på 0,5 prosent 
fra anslaget i nasjonalbudsjettet. Prisveksten i 2021 er på den annen side justert ned med 0,7 
prosentpoeng til 2,8 prosent. Samlet fører dette til at anslaget for den kommunale lønns- og 
prisveksten (deflatoren) for 2021 forblir uendret på 2,7 prosent.  
 
Regjeringen foreslår ingen justering i bevilgningene relatert til Covid-19 for 1. halvår i RNB. 
Samtidig påpekes det at kommunesektoren vil ha behov for ytterligere kompensasjon for å 
håndtere pandemien i 2. halvår., og det foreslås blant annet en økning av rammetilskuddet med 
3,36 mrd. kroner som følge av dette. De økte bevilgningene over rammetilskuddet fordeler seg 
på en generell kompensasjon på 1 mrd. kroner. Det fremgår ikke av RNB hvordan bevilgningen 
vil fordeles. KS har derfor i sin prognosemodell innarbeidet bevilgningen på tilsvarende måte 
som generell bevilgning for første halvår 2021, likt beløp pr. innbygger. Videre er det en 
generell kompensasjon i form av skjønnstilskudd på 1,5 mrd. kroner. Regjeringen viser til at 
kommunene i ulik grad er rammet av pandemien, og foreslår at en større endel av 
kompensasjonen bevilges som skjønnstilskudd. På den måten kan midlene målrettes til 
kommuner som er hardest rammet av pandemien. Fordelingene mellom kommunene vil komme 
på et senere tidspunkt.  Disse midlene er derfor ikke hensyntatt i prognosene til denne 
tertialrapporten. Til slutt er det gitt kompensasjon for vaksineutgifter på 757 mill. kroner. Heller 
ikke her fremgår fordelingen av bevilgningen eksplisitt i RNB. Samme metode som for den 
generelle kompensasjonen (folketall) er derfor benyttet i prognosen for tertialrapporten. 
Det foreligger også flere forslag fra regjeringen på styrking av øremerkede bevilgninger knyttet 
til håndtering av pandemien, slik som bevilgning til kommunale tiltak for næringslivet (1,0 mrd. 
kroner) og tiltakspakke for psykisk helse og sårbare grupper (79 mill. kroner). De øremerkede 
bevilgningene er ikke en del av kommunens frie inntekter og derfor heller ikke en del av 
prognosemodellen til tertialrapporten.  
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Dette medfører totalt en økning i budsjettert rammetilskudd på 9,349 mill. Endring i 
skatteinngang blir en reduksjon av inntekter på 0,233 mill i budsjettet.  
 
Vertskommunetilskudd (PU): 
 
Vertskommunesammenslutningen LVSH utarbeider prognoser for den enkelte kommune sine 
inntekter for kommende år. Opprinnelig prognose for 2021 var på 49,2 millioner. 
Vertskommunetilskuddet utbetales i 10 rater i løpet av året. Beregning pr. 1. tertial viser at 
inntektene for året kan estimeres til 50,67 mill. Budsjetterte inntekter justeres derfor opp med 
1,47 mill.  
 
 
 
 
Konsesjonskraft: 
 
Saltdal kommune har 19,2 GwH som vi får konsesjonsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum 
i kraftverkene i kommunen. Forvaltningsavtalen for 2021 gir en referansepris på 254,30 
kr/MWh og en garantipris på 228,90 kr/MWh. Siste oppdaterte prognose for inntekt viser en 
reduksjon på 0,874 mill.  
 
Refusjon ressurskrevende brukere:  
 
Refusjon for ressurskrevende brukere blir gitt gjennom statlig refusjonsordning og 
skjønnsmidler.  Det har de siste årene blitt gjort stadige endringer i kriteriene som bestemmer 
hvilken refusjon kommunene får utbetalt. Endringene har gjort at kommunens refusjonsinntekter 
har blitt redusert uavhengig av aktivitet og kostnader. I 2019 ble det gjort en innstramming ved å 
øke innslagspunktet med kr. 50 000,- utover lønnsveksten. I 2020 ble det gjort forslag på 
ytterligere økning i innslagspunktet på kr. 46 000,-. Nytt innslagspunkt blir da 1,43 millioner. 
Beløp på refusjon beregnes i februar påfølgende år, og utbetales etter revisjon og godkjenning 
juni. Beregningen for 2020 gav en estimert inntekt på 14,637 millioner på den statlige 
refusjonsordningen. Videre fikk kommunen 1,5 millioner i skjønnsmidler til ressurskrevende 
brukere. Det er budsjettert med 18,76 mill i inntekter. Dette er fordelt på administrasjon omsorg 
og barnebolig. Det har i løpet av 2020 og 2021 skjedd endringer blant de ressurskrevende 
brukerne som også gir en forventet inntektsnedgang. Det foreslås at inntektene samles i 
budsjettet til administrasjon omsorg, og reduseres til nytt beregnet estimat på 15,7 mill. 
 
Renter og avdrag: 
 
Rentene har hatt en gradvis økning på flere av lånene til kommunen. Dette medfører økte 
utgifter, og det er beregnet en økning på ca 1,57 millioner. Det ble i desember 2020 tatt opp et 
nytt lån til å dekke gjennomførte investeringer. Avdrag økes med 0,547 mill som følge av nye 
låneopptak. 
  
Eiendomsskatt: 
 
Prognose pr. 1. tertial viser at det vil bli en liten reduksjon i inntekt på eiendomsskatt . 
Prognosen viser en reduksjon i inntekter på kr. 244 000,- for næring, samt en reduksjon på kr. 
12 000,- for boliger og fritidsboliger. Totalt utgjør dette kr. 256 000,- i reduserte inntekter.   
 
Inndekning av tidligere års underskudd: 
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Regnskap 2019 gav et merforbruk i drift på ca. 4,8 mill. For å unngå innmelding i ROBEK må 
dette merforbruket dekkes inn i løpet av 2020 eller 2021. Regnskap for 2020 viser et ytterligere 
merforbruk i drift på ca. 2,1 mill. Dette betyr at man ikke klarer å dekke inn noe av merforbruket 
fra 2019 i 2020, og alt må dekkes inn i 2021 for å unngå ROBEK.  
I vedtatt budsjett er det satt av 2,3 millioner til inndekning av tidligere års merforbruk. Beløpet 
består av 0,8 mill for inndekning av merforbruk drift. Det var opprinnelig tatt høyde for at man 
dekket inn 4 mill av merforbruket i 2020. Videre er det lagt inn 1,5 mill for inndekning på 
investering. Det må nå prioriteres å unngå innmelding i ROBEK, og få regulert inndekning av 
hele merforbruket fra 2019. Det foreslås derfor at de eksisterende 2,3 mill som er satt av i 
budsjettet i helhet går til inndekning av merforbruk drift fra 2019. Videre må det reguleres inn 
ytterligere 2,548 millioner for å   få regulert inn hele merforbruket fra 2019. Vi regulerer også 
inn inndekning av merforbruket på 2,103 mill fra 2020. 
 
 
Avsetning fond: 
 
I vedtatt budsjett er det satt av 5,036 millioner til avsetning disposisjonsfond. Grunnet den 
økonomiske situasjonen og merforbruk fra2019 og 2020 foreslås det at avsetning til fond 
reduseres til kr. 0, for å kunne imøtekomme inndekning av merforbruk. I henhold til ny 
kommunelov vil ikke kommunen kunne gjøre avsetning på fond før merforbruk er dekket inn.  
 
 
Dekning merutgifter – Korona: 
 
Det er enda tidlig til å kunne beregne hvor store Koronarelaterte utgifter vil bli for de enkelte 
tjenesteområdene. Det føres eget prosjekt på dette, og man vil utover året kunne se detaljert 
hvordan dette fordeler seg. Det foreslås derfor at en andel av økte midler over rammetilskudd 
som er gitt for dekning av kostander relatert til Korona fordeles til driften. Fordeles ut i fra 
regnskapsførte koronautgifter.  
 
Pensjon: 
 
KLP har gjennomført en ekstraordinær tilbakeføring til kommunene sine premiefond. Dette har 
bakgrunn i at endringer i reglene for offentlig tjenestepensjon gjør at det er frigjort betydelige 
midler fra oppsparte pensjonsreserver. Midlene kan bare benyttes til å betale fremtidig 
pensjonspremie fra KLP. Totalt har Saltdal kommune fått tilbakeført ca. 35 millioner. Midlene 
settes på lukket premiefond inntil kommunen gir beskjed om at de skal brukes. Hvordan 
kommunen velger å bruke midlene vil gi effekt på likviditet, pensjonskostnad og premieavvik i 
årene fremover. Kommunen står fritt til å bruke hele beløpet på en gang, fordele bruken, eller la 
pengene stå på fond og gi avkastning. Bruk av midlene vil blant annet gi en forbedret likviditet, 
men KLP anbefaler kommuner med anstrengt likviditet å holde igjen noe på bruken av midlene. 
Dette for å kunne møte økte premiebetalinger som følge av eventuelle endringer i 
pensjonsproduktene. Dette gjelder spesielt forventing om krav til økt avsetning og premieøkning 
for AFP fra 2025, og nye regler for særaldersgrenser.  
Administrasjonen ønsker å ta en gjennomgang av fremtidige prognoser på pensjonskostnader, 
pensjonsprodukter, avkastning fond, og effekt ved bruk av det ekstraordinære premiefondet 
sammen med KLP. Dette vil gi et bedre informasjonsgrunnlag forut beslutning om bruk av 
midlene. Dette vil medføre at kommunen ikke kan ta midlene i bruk for å dekke betaling av 
premie/faktura for 3. kvartal da KLP i så tilfelle må ha beskjed i løpet av juni. Først mulige bruk 
av fondet til betaling av premie til KLP vil da være ved fakturering av 4. kvartal 2021.  
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Kommunedirektøren er i opprinnelig budsjettvedtak gitt fullmakt til å regulere pensjon. 
Reguleringer gjøres ved oppdatert prognoser fra SPK og KLP om utviklingen av 
pensjonskostnadene og pensjonsavvikene. I budsjettvedtaket står det at kommunedirektøren har 
fullmakt til å budsjettregulere pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde 8. 
Rammeområde 8 er fellesområdet i budsjettet hvor pensjonsavvikene føres. Formuleringen 
burde vært at fullmakten gjelder pensjonsavsetninger generelt. Dette da endringer av pensjon på 
rammeområde 8 naturlig også vil medføre endringer i pensjonen som er budsjettert i driften. For 
å presisere dette legges det derfor inn i forslag om ny formulering av fullmakten.  
 
Hukommelsesteamet – nytt ansvar: 
Det er i dag ressurser i tjenesteområdene sykehjemmet (20% stilling), helsesenteret (20% 
stilling) og fra hjemmesykepleien (10% stilling) som er dedikert til å jobbe i 
hukommelsesteamet. Konkret jobber de med hjemmebesøk, utredning av demente, og grunnlag 
for diagnostisering. Videre jobbes det med oppfølging av pårørende, og det søkes om tilskudd til 
pårørendeskole sammen med Fauske kommune. Helse og Omsorg ser at det er naturlig å se 
denne jobben i sammenheng med dagaktivitetstilbudet for demente på Knaggen. Det er ønske 
om å opprette et nytt og eget ansvar for denne aktiviteten med navn «Hukommelsesteamet». Det 
nye ansvaret legges inn under tjenesteområdet Knaggen. Dette medfører ingen endring i 
tjenesteproduksjon da arbeidet allerede blir gjennomført. Det vil allikevel gi en bedre 
økonomistyring, personalledelse og faglig forankring ved å ha denne aktiviteten som et eget 
ansvar og egen ledelse. Det gir en bedre oversikt og grunnlag for både budsjettering og 
økonomirapportering. Det foreslås derfor at kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre 
nødvendige budsjettreguleringer for å opprette det nye ansvaret under tjenesteområdet Knaggen. 
Lønnsmidler hentes fra de tre tjenesteområdene hvor disse ressursene jobber i dag. Videre vil 
det være behov for å gi det nye ansvaret noe midler til husleie og til kurs. Dette overføres fra 
ansvar 4400 «Administrasjon omsorg». Endringen medfører dermed ikke økt bruk av midler, 
men en intern omprioritering innenfor avdelingen Helse og Omsorg.  
 
Investeringer 
Det vil gjøres en større regulering av investeringer i tertialrapport II. Det vil da være en bedre 
oversikt over utviklingen i de enkelte investeringsprosjektene, og bedre prognose på kostnadene.   
 
Lekeapparater barnehage: Følges opp og vil bli gjennomført sammen med styrernettverket i 
barnehagene.  
 
Fagfornyelsen: Følges opp i skoleledernettverket.  
 
Vensmoen friidrettsbane: Det er innledet samarbeid med planavdelingen, og tatt kontakt med 
ekstern konsulent som tidligere har bistått kommunen med idrettsanlegg. Sannsynligvis må 
arbeidet utsettes et år fordi denne konsulenten ikke har kapasitet til å gjøre jobben i år. Det 
jobbes med avklaring på situasjonen. 
 
Velferdsteknologi: Investering i velferdsteknologi ble vedtatt i 2017, og vil pågå over flere år. 
Det ble tidligere tatt opp eget lån til prosjektet, og det er fortsatt midler igjen. Prosjektet ble ikke 
regulert inn i opprinnelig investeirngsbudsjett, og foreslås derfor innregulert i tertialrapport. 
Digitale dørlåser til hjemmeboende er innført i 2021. I tillegg er man i gang med forarbeidet for 
å prøve ut digitalt tilsyn og annen sensorteknologi. Organisering av satsingen er politisk vedtatt 
og fungerer godt. Teknologien gir økt trygghet for hjemmeboende og personer i institusjon. 
Teknologien medfører økte driftsutgifter blant annet i hjemmesykepleien, og økt behov for 
oppfølging fra stab helse og omsorg. Foreslås regulert inn i budsjett med kr 0,35 mill, og 
finansieres med ubrukte lånemidler.  
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Nybygg omsorgsboliger Vensmoen: er i forprosjektfase via innleid bistand fra Norconsult og 
intern arbeidsgruppe i kommunen. Forprosjektet som omhandler nybygging av 24 
omsorgsleiligheter på Vensmoen går for fullt. Saken legges frem til politisk behandling i 
kommunestyret 17. og 18.juni. I økonomiplanen ligger det inne økonomisk effekt av prosjektet 
fra 2022. Det er tvilsomt om man vil klare å oppnå effekten før 2023-2024. Dette handler til dels 
om forsinkelser på grunn av koronaepidemien og parallell jobbing med andre prosjekt. Det har 
vært gjennomført omfattende brukermedvirkning med pårørende, verger og ansatte. I tillegg har 
man foretatt befaring til nabokommuner og erfaringsmøte med Sandnes kommune. Utforinger 
som peker seg ut er tomteplassering og brukersammensetning. Dialogen med Husbanken er 
etablert og kommunen søker om omfattende tilskudd til prosjektet, noe som vil redusere 
leiekostnadene for beboerne. 
 
Fjerning/restaurering av Mølndammen: Saltdal kommune har pålegg fra NVE om å etablere 
en permanent løsning for Mølndammen, enten ved rivning av eksisterende dam eller bygging av 
ny. Budsjettert med en investeringskostnad på kr. 3,6 mill i 2021. Da kommunestyret behandlet 
sak om Mølndammen på sitt møte 17.12.20 ble det vedtatt at det skal gjøres flere utredninger. 
Disse kan ikke gjennomføres før det blir barmark, og endelig valg av løsning vil derfor ikke bli 
gjort før høsten 2021. Det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre hele investeringen i 2021, 
sannsynligvis blir hele eller størstedelen av denne utsatt til 2022. 
 
 
Opparbeiding av parkeringsplass m.m. Skuterløype Skaiti-Grensen: Budsjettert med 
investering på kr. 400 000. Skuterløypa må først fastsettes gjennom egen kommunal forskrift og 
reguleringsplan. Saltdal kommunestyre vedtok i mars 2021 kommunal forskrift for løypa, men i 
ettertid har flere påklaget dette vedtaket. Reguleringsplan for parkeringsplassen er under 
utarbeidelse. Det må foreligge endelig vedtak for både forskrift og reguleringsplan før 
investeringene kan gjennomføres. 
 
Bygg ENØK tiltak: Det planlegges tiltak der det vil gi størst energigevinst. Arbeidet er ikke 
igangsatt enda. 
 
Utskifting av varmepumpe og ventilasjon ved Rognan svømmehall: Arbeidet er ferdigstilt. 
Grunnet uforutsette avvik/råteskader så dedførte dette til at prosjektet ble 49% dyrere enn 
kontraktsummen. Totalt kom prosjektet på ca. 2,5 mill.  
 
Tilstandsvurdering skolebygg: Det er gjennomført konkurranse og man er nå inne i 
karensperioden. Det vil bli signert kontrakt og arbeidet planlegges oppstartet i løpet av mai/juni 
 
Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler: Arbeidet er påbegynt. Det er innhentet 
tilbud på carporter. Dersom en skal bygge for 10 stk. biler, så vil kostnadene overstige de 
tilgjengelige rammene for prosjektet. Prosjektets rammer bør utvides med kr. 600 000,-. 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
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Også 2020 er sterkt preget av Korona. Det knytter seg usikkerhet til både utvikling av kostnader og 
refusjon/inntekter av pandemien. Dette gir også usikkerhet rundt flere av prognosene.  
Prognosene pr. 1. tertial viser er merforbruk i driften på ca. 7,5 millioner. Et slik resultat medfører at 
man må foreta strykninger ved avslutning av regnskapet. Det må da foretas strykninger på noen av 
følgende poster i budsjettet: inndekning tidligere års merforbruk, overføring drift til investering eller 
avsetning til ubundnefond. Ved gjennomføring av foreslåtte budsjettendringer vil det være 
inndekning av tidligere års merforbruk og overføring drift til investering som potensielt kan strykes. 
Dette vil i praksis bety at man leverer er regnskap rundt balanse etter strykninger, men uten å klare å 
dekke inn merforbruket fra 2019.  
 
Det vil bli krevende å dekke inn merforbruket fra 2019. Inntekter og refusjoner som man pr. i dag 
ikke har fått oversikt over kan medføre at man når det nødvendige resultatet. Videre kan uforutsette 
kostnader gi motsatt effekt. Det økonomiske handlingsrommet er marginalt. Hadde kommunen hatt 
disposisjonsfond ville man tålt slike svingninger som man må forvente i løpet av et år. Det er derfor 
viktig å både ha fokus på budsjettdisiplin og gjennomføring av allerede vedtatte sparekrav. Det 
jobbes allerede med effektuering av vedtatte sparetiltak, og budsjettet for 2021 har også krav til 
fremtidig reduksjon av driftskostnader. Den økonomiske effekten av Korona vil kunne gi endringer i 
forutsetningene fremover, og må følges nøye. Dette gjelder både ekstra kostnader ved smitteutbrudd, 
mulige nye tiltakspakker og skatteinngang for å nevne noen områder. Det er fortsatt større 
inntektsposter som først blir avklart ved årsskiftet og som kan gi utslag på prognosen. Her kan 
ressurskrevende brukere nevnes. Situasjonen tilsier at det må gjøres grep for å ta ned kostnadene 
også på kort sikt i 2021. Dette er tiltak for å få ned merforbruket i driften, og derfor øke muligheten 
for inndekning av tidligere års merforbruk. Det er allerede gjennomført en prosess med å identifisere 
og avklare ekstra tiltak for å oppnå dette. Det har vært gjennomført felles møte med alle 
budsjettansvarlige hvor man har gått igjennom disse tiltakene. Her kan nevens vakansestyring, 
innkjøp, vikarbruk med mere.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
1. Tertialrapport I 2021 vedtas med følgende budsjettendringer: 
 

Avdelinger Årsresultat 2020 Prognose 1. tert. 2021
Sentraladministrasjonen 1 438 000 1 500 000
Oppvekst og kultr -3 341 000 -2 000 000
Helse og omsorg -7 419 000 -5 000 000
Teknsik Stab -334 000 -2 000 000
Sum avdelinger -9 656 000 -7 500 000
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2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele velferdsmidlene til samhandlingsområdene. 
Midlene brukes til fellestiltak som har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på 
arbeidsplassen. 
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer for å opprette 
ansvar for Hukommelsesteamet. Ansvaret får tilført budsjettmidler ved overføring fra andre 
ansvar innen Helse og Omsorg som beskrevet i tertialrapporten, slik at dette ikke medfører økt 
ressursbruk.  
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å regulere pensjon i henhold til nye prognoser.  
 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Merknad: formannskapets medlemmer fikk ettersendt utskrift av regnskap pr. april 2021 på 
avdelingsnivå etter anmodning fra økonomisjefen 7. juni. 

Kommunedirektør Stein Ole Rørvik innledet i saken. Økonomisjef Pål Viggo Mortensen 
orienterte om saken.  

Jan Arild Ellingsen, FRP fremmet to forslag:  

1. Kommunedirektøren bes fremme forslag til investeringer der disse vil gi bedre 
driftsøkonomi.  

2. I saker der Saltdal kommune forslår å tildele næringsstøtte eller annen kommunal støtte til et 
prosjekt skal saksfremlegget inneholde en vurdering av hvilke positive effekter tiltaket vil ha når 
det gjelder antall arbeidsplasser det kan tilføre kommunen, samt en risikoanalyse av faren for at 
midlene ikke gir planlagt effekt. 

  

Tilleggsforslag fra posisjonen: SP, SL og H etter gruppemøte.  

I tillegg til kommunedirektørens innstilling: Nytt pkt. 5. og 6.  

konto ansvar funksjon Beløp
Økt rammetilskudd 18000 8002 840 -9 349 000
Redusert skatt 18700 8000 800 233 000
Vertskommunetilskudd 18100 8003 840 -1 470 000
Konsesjonskraftinntekter 16502 8006 321 874 000
Refusjon ressurskrevende brukere 17000 4435 253 3 260 000
Refusjon ressurskrevende brukere 17000 4400 840 -3 260 000
Red. inntekt ressurskrevende brukere 17000 4400 840 3 060 000
Avdrag 15100 8100 870 547 000
Renteutgifter 15000 8100 870 1 570 000
Eiendomsskat - næring 18740 8001 800 244 000
Eiendomsskatt - bolig og fritid 18750 8001 800 12 000
Inndekning av tidligere års merforbruk 15300 8103 880 4 651 000
Redusert avsetning disp.fond. 15400 8104 899 -5 036 000
Kompensasjon drift ekstra kostnader Covid-19 Fordeles Fordeles Fordeles 4 664 000

Investering
Velferdsteknologi 2700 4400 265 350000
Ubrukte lånemidler 9100 4400 870 -350 000
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5. Kommunedirektøren bes innføre innkjøpsstopp i Saltdal kommune. Kommunedirektøren skal 
også innføre ansettelseskontroll, vurdere vikarbruk og overtid samt opprettholdelse av vakanser. 

6. Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltaksliste med økonomiske strakstiltak for Saltdal 
kommune med bakgrunn i 1. tertial på drift. Tiltakene må inneholde relevante økonomiske 
besparelser. Listen legges frem til behandling i formannskapet 7. september 21. 

Punktvis avstemming:  

1. Vedtatt mot en stemme som ble avgitt av FRP 

2. Vedtatt mot en stemme som ble avgitt av FRP 

3. Vedtatt mot en stemme som ble avgitt av FRP 

4. Vedtatt mot en stemme som ble avgitt av FRP 

5. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt fra FRP og AP 

6. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt av FRP og AP 

Avstemming: Jan Arild Ellingsens forslag:  

1. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt av AP  

2. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt av AP 

 

Innstilling:  

1. Tertialrapport I 2021 vedtas med følgende budsjettendringer: 

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele velferdsmidlene til 
samhandlingsområdene. Midlene brukes til fellestiltak som har til hensikt å øke trivselen 
og samhørigheten på arbeidsplassen. 

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer for å opprette 
ansvar for Hukommelsesteamet. Ansvaret får tilført budsjettmidler ved overføring fra 
andre ansvar innen Helse og Omsorg som beskrevet i tertialrapporten, slik at dette ikke 
medfører økt ressursbruk.  

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å regulere pensjon i henhold til nye prognoser. 

5. Kommunedirektøren bes innføre innkjøpsstopp i Saltdal kommune. Kommunedirektøren 
skal også innføre ansettelseskontroll, vurdere vikarbruk og overtid samt opprettholdelse 
av vakanser. 

6. Kommunedirektøren bes utarbeide en tiltaksliste med økonomiske strakstiltak for Saltdal 
kommune med bakgrunn i 1. tertial på drift. Tiltakene må inneholde relevante 
økonomiske besparelser. Listen legges frem til behandling i formannskapet 7. september 
21. 

7. Kommunedirektøren bes fremme forslag til investeringer der disse vil gi bedre 
driftsøkonomi.  

8. I saker der Saltdal kommune forslår å tildele næringsstøtte eller annen kommunal støtte 
til et prosjekt skal saksfremlegget inneholde en vurdering av hvilke positive effekter 
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tiltaket vil ha når det gjelder antall arbeidsplasser det kan tilføre kommunen, samt en 
risikoanalyse av faren for at midlene ikke gir planlagt effekt. 
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Saltdal kommune Arkiv: H41 

Arkivsaksnr: 2021/83-34 

Saksbehandler:  Tore Mentzoni 
Eilertsen 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse og omsorgsutvalg 19/21 09.06.2021 

Kommunestyre 45/21 17.06.2021 

Omsorgsboliger Vensmoen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 

1 Vensmoen Omsorgsboliger - Skisseprosjekt 
2 Ark tegninger skisseprosjekt 
3 Rom- og funksjonsoversikt Skisseprosjekt Omsorgsboliger Vensmoen 
4 Reguleringplan Vensmoen 

. 
Saksopplysninger 
PS 15/18  bfastslo behovet for flere omsorgsboliger i Saltdal. Kunnskapsgrunnlaget til HOS 
planen (2020-2030) beskriver et totalbehov i kommunen på 60 omsorgsboliger. Rapporter fra 
Tildelingskontoret i perioden 2017-20 viser at behovet er størst når det gjelder heldøgns 
omsorgsboliger; såkalt Omsorgsbolig+.  
I PS 66/18 ble det vedtatt at: “Det vurderes å realisere flere omsorgsboliger i Saltdal kommune. 
Vurderingen ses opp mot helse- og omsorgsplan og det pågående arbeidet med Helsehus.”   
I PS 24/20 vedtok kommunestyret forprosjektering av omsorgsboliger på Vensmoen: “1. Videre 
planlegging av omsorgsbolig- løsning på Vensmoen skal bygge på alternativ 1 i 
mulighetsstudiet. Det planlegges for å bygge 24 Omsorgsbolig+ på Vensmoen-platået med 
tanke på eksisterende utnyttelse av fjernvarme og infrastruktur.  
2. Administrasjonen utreder behov og muligheter for etablering av omsorgsboliger utover dette 
i kommunen, innen utgangen av 2021.”  
 
I forkant av dette vedtaket utarbeidet en arbeidsgruppe bestående av administrasjon helse og 
omsorg, byggforvaltning og plan og utvikling et omfattende mulighetsstudie om potensiell 
omsorgsboligbygging på Vensmoen eller Røkland. Dette dokumentet omhandlet behov hos 
dagens beboere i Fløyveiens paviljonger, fremtidige behov, tilskuddsmuligheter fra Husbanken, 
rapport fra befaring i nabokommuner og sentrale hensyn ved eventuelt nybygg. Dokumentet slo 
fast at et slikt nybygg skal «ha funksjonell og god standard, slik at det blir gode steder å bo og 
gode arbeidsplasser. Det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til at omsorgsboligene 
fungerer som gode, trygge hjem og gir ramme om verdige liv». 
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I januar 2021 iverksatte prosjektgruppa i samarbeid med Norconsult et skisseprosjekt for 
kartlegging av muligheter og kostnader ved bygging av 24 omsorgsboliger+ på Vensmoen.  
Det ble utarbeidet en skisseprosjekt rapport som beskriver prosjektorganisasjonen, 
tilskuddsmuligheter, brukerprosess og rammebetingelser. Videre presenteres planløsning, 
arkitektur og materialbruk, samt teknisk beskrivelse. 
Tilslutt presenteres en kalkyle som inkluderer alle kostandsposter for etablering av 24 
omsorgsboliger på Vensmoen. 

Vurdering 
Saltdal kommune har over mange år hatt utfordringer ved å greie å holde de økonomiske 
rammene for drift. Det har vært stort fokus på tiltak for å redusere driftsutgiftene i kommunen.    
 
Paviljongene er oppført i en svært produktiv tid for Vensmoen mens det var sentralinstitusjon 
for psykisk utviklingshemmede. Bygningene er oppført i løpet av 1970-tallt etter datidens 
byggeskikk og energikrav.  Paviljongene har pådratt seg betydelig etterslep grunnet manglende 
vedlikehold over tid. Etterslepet nærmer seg sannsynligvis på mer enn kr. 25 mill., dersom en 
legger til grunn innkomne avviksmeldinger og estimater bygget på livssykluskostnader. 
 
Dagens energiforbruk på paviljongene ved Vensmoen er høyt. Energiforbruket varierer fra ca. 
300 – 400 kWh/m2 pr. år for de forskjellige paviljongene. Det nye forbruket forventes å ligge 
ned mot 60 kWh/m2. Dette vil komme både beboerne og kommunen til gode. I prosjektet er det 
vektlagt å ivareta vedtatte mål i «Strategisk plan for byggforvaltning». 
 
Vi har søkt Miljødirektoratet og fått tilskudd til klimatiltak i forprosjektet. Vi har hatt fokus på 
dette og vil også videre se på klimatiltak og søke tilskudd i prosjekteringsfasen og 
utførelsesfasen. 
 
Prosjektet innebærer at 7 frittstående paviljonger reduseres til 4 seksjoner under samme tak. 
Dette gir muligheter for effektivisering av personalressurser.  
I fremtiden vil dagens tilskuddsordninger endres, slik at kommunen ikke vil få like mye tilskudd 
per beboer som i dag. Det er derfor viktig å samlokalisere, med tanke på fremtidens 
driftsutfordringer. 
 
Husbanken har tilskuddsordninger i forbindelse med etablering av omsorgsboliger. Det er 
etablert dialog for å sikre at prosjektet innfrir Husbankens krav for maksimal tilskuddsordning. 
 
Gjennom omfattende brukermedvirkning har det fremkommet mange viktige hensyn som er 
ivaretatt ved utforming av skisseprosjektet. 
De involverte er i hovedsak pårørende, verger og ansatte. En stor utfordring er at brukerne i 
svært liten grad evner å tale egen sak. For å sikre flere perspektiv har man i tillegg valgt å 
involvere Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Fordi det gjennom 
brukerinvolveringen fremkom bekymring omkring sammensetning av beboergrupper med ulike 
behov, avholdt man erfaringsmøte med Sandnes kommune.  
 
Brukermedvirkningen synliggjorde hensyn som bør vies politisk oppmerksomhet. Dette dreier 
seg om tomtevalg, brukersammensetning og arealbruk. 
 
Skisseprosjektrapporten forholder seg til regulert planområdet, noe også Helse- og 
omsorgsutvalget gikk inn for. 
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Ansatte ønsker på vegne av brukerne at bygget flyttes lengre sør/øst mot Utsikten. En slik 
endring vil på den ene siden medføre reguleringsendring for området og prosjektets byggestart 
utsettes ca. 1år. I tillegg vil det komme merkostnader for infrastruktur som vei, vann og avløp. 
Dette alternativet vil på den andre siden spare kostnader til midlertidig husing for beboerne i 
Fløyveien 24 og 26 (9stk), i byggeperioden. 
Omregulering av området vil innebære kostnader til regulering og nytt skisseprosjekt.   
 
I forhold til brukersammensetning innebærer skisseprosjektet to bygg med 4 seksjoner, med 
egne innganger, koblet sammen med en administrasjonsdel. Dette gir mulighet for å skille ulike 
brukergrupper fra hverandre. På denne måten blir ikke beboerne plassert nærmere hverandre enn 
ved dagens løsning. 
 
Ett av målene med prosjektet er å redusere bygningsarealet i kommunen. Brukermedvirkningen 
har medført at arealene ikke er redusert i den grad som ønsket. Det vil i neste fase ses på 
muligheter til å redusere arealene for å unngå stor økning av husleien. Slik det ser ut nå er 
totalarealet i skisseprosjektet 2 950m², dagens boligmasse er på 3960m². 
 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Prosjektet ble iverksatt med mål om økonomisk gevinst. Dette skal oppnås gjennom reduksjon i 
areal, energieffektivisering og samlokalisering av personalressurser.  
 
Videre arbeid med prosjektet må ivareta Husbankens krav, slik at maksimalt tilskudd per 
leilighet oppnås. Totalt kr. 36 millioner. 
 
Det søkes i tillegg om offentlige tilskudd innen miljø og utvikling. 
 
Skisseprosjektets totalkostnad er estimert til kr. 127,5 millioner eks. mva. For kommunen 
innebærer dette kr. 91,5 millioner eks. mva. i investeringskostnader, som finansieres med 
låneopptak. Kapitalkostnader planlegges inndekt via husleie. 
Ved omregulering av tomt må det bevilges kr. 700 000,- til reguleringsarbeid og nytt 
skisseprosjekt for tilpasning av bolig på den nye tomta. 

Folkehelse – konsekvenser 
Sett i sammenheng med relevante mål i Folkehelseplanen (2020-2030) vil omsorgsboligene på 
Vensmoen ivareta følgende perspektiv:  
 
Levekår:  

 Gi gode vilkår for opprettholdelse og utvikling av arbeidsplasser.  
 Økt satsing på utdanning og kompetanseheving.  
 Boligsosial handlingsplan følges opp med rimelige leiemuligheter.  
 Fokus på brukermedvirkning slik at rette tiltak blir satt i verk.  
 Oppfylle mål i helse, omsorgs og sosialplan 2020-2030.  
 Alle kommunale bygg skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.  

 
Psykisk helse:  

 Styrke sosiale nettverk og prioriterte møteplasser.  
 Fysisk aktivitet/mestring.  
 Styrke det rusforebyggende arbeidet.  
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 Samordne rus- og psykiatriinnsatsen slik at ressursene brukes der de trengs mest.  
 Økt kunnskap om psykisk helse.  

 
Attraktiv kommune:  

 Kommunen tilbyr arbeidsplasser med utviklingspotensialer.  
 Tilby feriejobber til de som er i utdanning slik at de føler tilknytning til en arbeidsplass, 

familien og bygda.  
 
Aktive eldre:  

 Involvere eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn.  
 Tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.  
 Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å skape gode øyeblikk og meningsfull aktivitet 

i hverdagen.  
 Helse- og omsorgstjenesten skal vurdere den enkeltes behov og potensial for 

rehabilitering og egenomsorg.  
 Institusjoner og omsorgsboliger bygges slik at de blir en integrert del av bomiljø. 

Sambruk av lokaler legger grunnlaget for aktiviteter, uformelle møter og gjensidig 
utnyttelse av ressursene.  

 Funksjonshemmede tilbys hjelp til et godt og trygt liv.  
 Satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre 

det mulig å bo hjemme så lenge som mulig.  
 Bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre.  
 Skape generasjonsmøter mellom unge og eldre i dagliglivet.  
 Legge til rette for sterkere brukermedvirkning. 

 
Oppsummert vil folkehelse perspektivet ha stor betydning for flere av kommunens sårbare 
innbyggere gjennom prosjektet. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Skisseprosjektets plassering av de 24 nye omsorgsboligene i Fløyveien 24 og 26 

videreføres. 
2. Beboersammensetningen ivaretas gjennom seksjonering av bygget. 
3. Prosjektet videreføres til forprosjekt- og utførelsesfase, der det samtidig arbeides med å 

redusere arealbruken ytterligere. 
4. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak, tilskudd fra husbanken og andre tilskudd, 

som innarbeides i økonomiplanen. 
 

 
 
 
Helse og omsorgsutvalgs behandling i møte den 09.06.2021: 

 

Presentasjon av skisseprosjektarbeidet ved leder for byggforvaltning Leif Inge Almo. 
Gjennomgang av skisser og rapport fra Nordconsult ved Geir Magne Lied. 

Kjell-Magne Johansen(AP) fremmet alternativt forslag til pkt 3: "Revidert skisseprosjekt 
fremlegges på nytt innen en øvre kostnadsramme på 107 millioner kroner". 

Det ble stemt over hvert punkt til kommunedirektørens innstiling:  
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1. Enstemmig vedtatt 

2. Enstemmig vedtatt 

3. 4 stemmer for og 1 mot som ble avgitt av  Kjell-Magne Johansen (AP) 

Det ble stemt over alternativ pkt 3. En stemme for som ble avgitt av Kjell-Magne Johansen (AP) 

4. Enstemmig vedtatt 

 

Innstilling 

1.Skisseprosjektets plassering av de 24 nye omsorgsboligene i Fløyveien 24 og 26 videreføres. 

2.Beboersammensetningen ivaretas gjennom seksjonering av bygget. 

3.Prosjektet videreføres til forprosjekt- og utførelsesfase, der det samtidig arbeides med å 
redusere arealbruken ytterligere. 

4.Prosjektet finansieres gjennom låneopptak, tilskudd fra husbanken og andre tilskudd, som 
innarbeides i økonomiplanen. 
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 Sammendrag 

Saltdal kommune har engasjert Norconsult til å utrede konsept/skisseprosjekt for 24 omsorgsboliger + ( 

heldøgns omsorg) på Vensmoen i Saltdal. 

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å forbedre og fornye tilbudet til beboere i Fløyveien på 

Vensmoen. Det er et ønske om å gi et forbedret tilbud, redusere FDV kostnadene gjennom å bygge nye og 

moderne boliger. Prosjektet skal også ruste kommunen for fremtidige endringer og behov. 

Prosjektgruppen har gjennom sitt arbeid utarbeidet romprogram. Det er gjennomført en omfattende 

brukerprosess hvor et bredt spekter av interessenter er involvert.  

Videre er det avklart og løst sentrale spørsmål og foreslått overordnede prinsipper knyttet til 

bygningsutforming, bæresystem, og tekniske anlegg som grunnlag for å fastsette kostnader på et tidlig 

skisseprosjektnivå. Det må her bemerkes at brukerprosessen og programmeringsfasen ble en del lengre en 

forventet 

Skisseprosjektet som foreligger består av skisseprosjektbeskrivelse (dette dokument) hvis intensjon er å 

redegjøre for prosjektet og vise planløsningen som er fremkommet gjennom samarbeid mellom 

prosjektgruppen og brukergruppen. Skisseprosjektet skal også synliggjøre kostnadsbærere som grunnlag for 

kalkyle. 

Skisseprosjektet inneholder:  

• Kostnadskalkyle 

• Tegninger og illustrasjoner arkitekt 

• Romprogram 

• Alternativ plassering 

 

Skisseprosjektet er utarbeidet i forhold til Saltdal kommunes vedtatte visjon: 

Omsorgsboligene i nybygg Vensmoen skal ha funksjonell og god standard, slik at det blir gode steder å bo 

og gode arbeidsplasser. Det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til at omsorgsboligene fungerer som 

gode trygge hjem og gir ramme om verdige liv. 
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1 Generell prosjektinformasjon 

1.1 Innledning 

Oppgaven gikk i korthet ut på å etablere 24 omsorgsboliger hvor 20 skal være singelrom og 4 dobbeltrom. 

Det skal være arealeffektive lokaler og fremtidsrettet løsning. Anlegget skal romme brukere innenfor rus, 

psykiatri, psykisk utviklingshemming, unge med adferdsdiagnoser, barneavlastning og demensdiagnoser. 

Utforming av anlegget skal gi området gode kvaliteter, og sørge for at livskvaliteten for nåværende beboere i 

fløyveien ikke forringes.  

 Fremdrift 

Konsept og skisseprosjekt er utført i samarbeid med Saltdal kommune. Programmeringsfase og 

brukerprosesser har vært grundig gjennomført og til dels utvidet for å få med alle innspill. Nivået på 

skisseprosjektet er i henhold til utvidet brukerprosess og innspill endringer er utført inntil en uke før 

skisseprosjektet skulle leveres. Vi mener allikevel at det var en fornuftig bruk av tid. Da det er viktig at alle 

innspillene blir behandlet og forsøkt etterkommet så langt det er mulig.  

 

1.2 Prosjektorganisasjon 

Det er avhold statusmøter hver uke siden oppstart. Deltakere i møtet har vært prosjektgruppa fra Saltdal 

kommune og prosjekteringsgruppe representert ved arkitekt og oppdragsleder fra Norconsult 

 

 Byggherreorganisasjon: 

 

1.2.1.1 Prosjektgruppe Saltdal kommune: 

Prosjektgruppa fra Saltdal kommune består av en sammensatt gruppe med bygg- og helsefaglig 

kompetanse: 

Prosjektingeniør:   Tore Mentzoni Eilertsen   

Konst. avd direktør Helse og omsorg: Mona Viktoria Eriksen Storteig 

Konst.seniorrådgiver Helse og omsorg: Hege Kristin Hansen 

Leder for byggforvaltning:  Leif Inge Almo  
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1.2.1.2 Prosjekteringsgruppe Norconsult: 

Prosjektgruppeleder: Lise Skotnes 

ARK: Geir Magne Lied 

Ansvarlig for brukerprosess: Ingunn Lindbach 

RIB: June-Marie Esjeholm / Eivind Johansen 

RIB brann: Ørjan Berg Olsen  

RIV: Trond Henriksen 

RIE: Torkell Jarlodd 

 

 

1.2.1.3 Brukergruppe: 

Brukerorganisasjonen eller referansegruppe består av ansatte på paviljongene som blir berørt, pårørende, 

verge til brukere, bruker/pårørendegruppe, ledelsen i Helse og omsorgsavdeling, Eldrerådet og Rådet for 

personer med funksjonsnedsettelse. Representant for Landsforbundet mot stoffmisbruk – Ivareta, er også 

involvert. 

Brukerne av byggene er forsøkt involvert så langt det er mulig men på grunn av helsemessige utfordringer er 

det begrenset i hvor stor grad de kan kommunisere egne behov.  

Det er også i denne prosessen sett på Rapport Evaluering og drifts av bofellesskap Hanamyrveien 1, 

Diakonhjemmet høgskole rapport 2012/8. Saken mellom norsk forbund for utviklingshemmede mot Sandnes 

kommune som omhandlet brukersammensetning og avholdt erfaringsmøte med deltakere fra Sandnes 

kommune. 

 

1.2.1.4 Prosjektgruppa 

Prosjektet ble innledet med et skriftlig varsel og informasjon til brukere og pårørende. Videre ble det 

utarbeidet et mulighetsstudie gjennom involvering av ansatte på paviljongene. Mulighetsstudiet beskrev 

erfaring fra befaring i nabokommuner med tilsvarende prosjekter, behov hos brukere, visjon for prosjektet, 

grunnleggende hensyn til beboernes behov, kravspesifikasjon, utkast til romprogram, to ulike alternativ.  

 

1.3 HUSBANKEN 

Prosjektet er presentert for husbanken og vi har mottatt muntlige innspill i et teamsmøte. På grunn av utvidet 

brukerprosess rekker vi ikke å få skriftlig tilbakemelding fra Husbanken i skissefasen. Dialog og søknad til 

husbanken gjøres i forprosjektet. Det er allikevel som nevnt ført en muntlig dialog med husbanken, 

skisseprosjektet er presentert for dem og vi har fått muntlig tilbakemelding som er ivaretatt i prosjektet. 
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1.4 BRUKERPROSESS 

Det har vært avholdt en omfattende brukerprosess. Brukerprosessen ble også utvidet i forhold til planlagt 

tidsforbruk. Dette for å forsikre oss om at vi fikk med alle brukergrupper og interessegrupper. Det har vært 

avholdt to brukermøter med et bredt spekter av brukere. Møtet ble avhold på teams. Det ble mottatt innspill i 

møtene samt at det ble åpnet for å sende innspill i etterkant av møtet. Alle innspill er dokumentert.  

Tilbakemelding fra brukere er så langt det lar seg gjøre implementert i skisseprosjektet. Dette gjenspeiler seg 

i arealet på leilighetene som er blitt noe større enn opprinnelig planlagt. Erfaring tilsier at det er viktig å 

ivareta brukerhensyn for å få et vellykket resultat. Det kom en del innspill om plassering på tomten og noen 

ønsker prosjektet flyttet lengre mot sør på Vensmoen-platået. Argumentene er i hovedsak bedre utsikt og 

lysforhold. Dokumentasjon av brukerprosess er hos Saltdal kommune. 

 

1.5 RAMMEBETINGELSER 

 Diverse offentlige bestemmelser 

Plan og bygningsloven (PBL) 

Husbanken 8F7 Veileleder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg. 

Standard kravspesifikasjon Omsorgsbolig + Oslo kommune 

NS 1101 Del 2 Universell utforming av boliger 

Norges handicapforbund:  Toalett og bad.  

Norges handicapforbund: Tilgjengelige boliger 

NAV Hjelpemiddelsentral.Sjekkliste ved bygging av nye omsorgsboliger 

Strategisk plan for byggforvaltning vedtatt Saltdal kommune 

 

 

  Universell utforming 

Bygningsmassen utformes i sin helhet etter prinsippene for Universell Utforming.  

Bevegelseshemmede, rullestolbrukere m.fl.: Rullestolbrukere skal uten hjelp komme fram til alle aktuelle rom 

i bygget. (Unntatt tekniske rom mv.) (tilstrekkelig dørbredde, automatisk åpning av dører, betjeningsareal til 

siden for dører, snuareal, hjelpehåndtak, heis, mv.). Betjeningsorgan for tekniske installasjoner plasseres, 

når relevant, på ferdig golv + 1.0 m (lysbrytere, telefon, heisknapper, etc.) 

Astma, allergi, mv.: Avdunsting og støvproduksjon fra materialer søkes minimalisert Teppebelegg benyttes 

ikke. Renholdsvennlige overflater 

Synshemmede: Gode lysforhold. Kontrastfarger. Glassparti markeres tydelig med horisontale sprosser eller 

markering på glasset 

Hørselshemmede: God akustikk (demping), og lavest mulig bakgrunnsstøy 
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 Sted og tomt 

Omsorgsboliger Vensmoen har adresse Fløyveien og er lokalisert på Vensmoen i Saltdal kommune.  

 

 Reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan for området der bygget er plassert er regulert til offentlige formål 

En eventuell flytting av bygg i henhold til brukerønsker vil innebære omregulering av det ønskete området, 

fordi dette i dag er regulert til friområde. En omreguleringsprosess vil erfaringsvis ta ca. 1 år med tilsvarende 

utsatt oppstart av byggeprosjektet. 
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2 Planløsning, arkitektur og materialbruk 

2.1 SITUASJONSPLAN 

 Hovedgrep 

Bebyggelsen er plassert langs Fløyveien der den tar en U-sving. Bebyggelsens boligfløyer plasseres langs 

Fløyveiens regulerte byggegrense, med innganger til både A- og B-fløya fra to ulike steder i Fløyveien. 

Bebyggelsens midtfløy plasseres i forlengelsen av eksisterende internvei, med adkomst langs internvei.  

Atkomst og parkering planlegges i tilknytning til hovedinngang ved A-Fløya i nærheten av Saltdal korttid- og 

rehabiliteringsavdeling ( Fløyveien 20) 

 

 Varelevering 

Eventuell varelevering planlegges gjennom hovedinngang. 

 

 Uteareal 

Utearealet planlegges i områdene mellom fløy A og B samt i gangsløyfe rundt bygningskroppen. Det er 

uttrykt et ønske om asfalterte gangstier. 

 

2.2 PLANLØSNING 

 Innganger 

Hovedinngang er plassert mot parkeringsplass i øst langs Fløyveien. Sekundærinngang etableres langs 

midtfløy også mot Fløyveien, øst for bygget. I tillegg etableres innganger fra oppholdsrom for hver boligfløy 

(totalt fire stykker). Fra midtfløyen er det planlagt innganger både mot sør og nord - primært for å knytte 

prosjektet til utearealet med korte avstander til hageområdene. For ansatte er det planlagt inngang direkte til 

garderobeanlegg.  

 

 Hovedorganisering 

Bygget er inndelt i fløy A og fløy B der omsorgsboligene er plassert. Fløy A og B knyttes sammen med en 

sentral midtfløy, som primært består av arealer for ansatte.  

 

 Funksjoner 

2.2.3.1 Intern logistikk 

Fløy A og fløy B etableres med midtkorridor med retning sørvest-nordøst som Fløyveien. Midtfløy etableres 

med ensidige cellekontorer, møterom osv. mot gårdsrom i sør. 
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Alle boliger har dør direkte ut til terrasse på terreng. Det er lagt vekt i planløsningen på at boligene skal være 

robust og ha tilstrekkelig plass til å passe for brukere med ulike behov. Det er lagt opp til i stor grad bruk av 

skyvedører i boliger for å få en plasseffektiv løsning. Skyvedører ut til terrasser skal kunne åpnes med 

døråpner. Bad er dimensjonert slik at dusjseng kan trilles inn fra soverom og inn i dusj med plass til to 

hjelpere.  

En leilighet skal utformes spesielt robust med tanke på et spesifikt brukerbehov. Denne leiligheten er 

foreslått plassert mellom akse 2 og 3 langs akse D. Detaljering og planløsning av leiligheten må bearbeides 

videre i et forprosjekt. 

Diverse tavler og sjakt er plassert i samråd med RIV og RIE. Garderobefunksjoner og gjestetoalett er samlet 

i fløy A nærme hovedinngangen.  

 

2.3 Form 

Bygningskroppen er formet som en H i plan og består av en etasje på samme nivå. For å gi 

bygningskroppen karakter og for å markere hovedinngangene, er taket på midtfløyen løftet opp. 

 

 Fasader 

Bygningsmassen foreslås kledt med en dyp rød platekledning av fibersement eller komposittmateriale som 

gir en fasade med svært lite vedlikehold. Struktur, glansgrad og inndeling av platene er ikke vurdert nærmere 

i dette skisseprosjektet. For å gi fasaden mer spenst har vi foreslått bruk av trekledning på midtfløy. 

Trekledning er også tenkt benyttet på vegg ved beboernes terrasser. Tanken er at beboerne kan male om 

denne trekledningen i farger som de selv liker. Trekledningen vil kreve noe mer vedlikehold, men det er et 

begrenset areal som er kledt med treverk så det vil ha mindre betydning. Dersom man ønsker å minimere 

vedlikeholdet på trefasadene kan man velge trebaserte kledningstyper som er forhåndsbehandlet og som vil 

gi lite vedlikehold 

Taket på midtfløyen vil være et viktig fasade-element, det vil være synlig fra alle sider av prosjektet. Taket 

foreslås beslått med dobbeltfalset båndtekking av metall. Type overflate og materiale må tilpasses fasaden 

ellers og er ikke vurdert nærmere. 

Ved innganger i øst og vest ønskes en lett og transparent fasade. Her foreslås at det benyttes fasadeglass 

med aluminiumsprofiler. 

Det er lagt vekt på å etablere god overdekning av innganger.  
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3 Teknisk beskrivelse 

Kapittelet er redigert i henhold til Norsk Standard NS 3451 ‘Bygningsdelstabell’ og NS 3453 ‘Spesifikasjon av 

kostnader i byggeprosjekt’ på tosiffernivå. Detaljeringsgraden varierer. 

 

3.1 BYGNINGSMESSIG UTFØRELSE OG MATERIALBRUK 

 Bygning 

 

21 Grunn og fundamenter 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av skisseprosjektet, men det antas at 

det er stabile morenemasser i byggegrunnen. Grunnundersøkelser er planlagt utført før oppstart. 

Grunnarbeider vil omfatte alle arealer som blir berørt av byggingen; adkomstveier, uteareal med 

parkeringsplasser, byggegruber og lignende.  

I kostnadskalkylen er det forutsatt direktefundamentering av bygget på stedlige løsmasser. Yttervegger og 

sportsboder fundamenteres på ringmur som forsterkes lokalt der store punktlaster kommer ned fra 

hovedbæresystemet.  

Innvendige søyler fundamenteres på punktfundamenter, betongvegger og indre vindkryss fundamenteres på 

banketter for å oppta horisontalkrefter.   

Innvendige bærevegger fundamenteres på gulv på grunn med forsterkning.  

 

22 Bæresystemer 

For opphøyd korridor langs midtfløyen og til innganger i øst og vest utføres hovedbæring med søyler, 

fagverk, bjelker og vindkryss i stål. I endene av korridoren etableres betongvegger/vindkryss for å oppta 

vindlaster. Taket i korridoren utføres med stålplatetak. 

For resterende del av bygget utføres hovedbæringen av bærevegger av tre i skillevegger mellom leiligheter 

og yttervegg, og trebjelker c/c 600 for bæring av tak. For endefelt etableres det ekstra bæring av søyler og 

bjelkeutveksling av tre, eventuelt innvendig bærevegg. 

 

23 Yttervegger 

Yttervegger utføres i bindingsverk av tre som isoleres. Deler av yttervegger er bærende. Innvendig påforing 

for skjulte tekniske anlegg.  

Kledning: Vegger er medtatt kledt med fibersementplater, alternativt med høytrykkslaminerte fasadeplater 

eller fasadeplater av glassfiberarmerte polymerkompositt. 

Glassfasader oppbygges av glassfelt/ fasadesystem med isolerte aluminiumsprofiler. 

Ytterdører er medtatt som isolerte aluminiumsdører, pulverlakkert. Glass i dører utføres som sikkerhetsruter. 
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Vinduer med innvendig fabrikkmalt trekledning og utvendig kledt med pulverlakkert aluminium.  

 

24 Innervegger 

Alle elementer utføres med tilpasset lyd- og brannkrav. 

Innervegger: Innervegger av bindingsverk av tre. Skillevegger mellom leiligheter utføres som bærevegger.  

Glassvegger: Deler av vegg mellom korridor og fellesstue foreslås med glassvegg med profiler av aluminium. 

Innerdører: massive tredører med overflate av høytrykkslaminat.  

Det er lagt opp til bruk av spilekledning av treverk i vegger i korridor i midtfløy. 

 

25 Dekker og himlinger 

Gulv i plan 1 utføres som flytende betonggulv på grunn med forsterkning for bærende innervegger. Under 

gulv på grunn etableres isolasjonssjikt ihht. gjeldende krav, samt glidesjikt med to lag plastfolie og 

radonsperre. Området har utfordringer med radon og dette må ivaretas spesielt. 

Gulvbelegg: Som hovedbelegg benyttes banebelegg av vinyl eller linoleum i kvalitet med god 

trinnlyddemping. Oppbrett på vegg på alle myke banebelegg. Vanntett vinyl benyttes i alle våtrom og 

fuktutsatte rom der det ikke er medtatt keramiske fliser. 

Himlinger: nedhengt systemhimling i fellesarealer. 

 

26 Yttertak 

 

Tak over opphøyd korridor utføres med isolert stålplatetak på fagverk. Det er forutsatt at stålplatetaket 

fungerer som stiv skive som overfører horisontale krefter til tilstøtende vindkryss og betongvegger. 

Tak over øvrige arealer utføres med trebjelker c/c 600.   

Varmtakkonstruksjon/kompakttak med innvendige taknedløp. 

Himlingen ved overdekninger av balkonger og felles stue foreslås kledd med en lys platekledning, alternativt 

med trekledning. 

 

27 Inventar 

Møbler og annet løst inventar er medtatt som m2 pris. 

 

28 Trapper, balkonger, m.m 

Terrasser utføres som tre-terrasse på terreng.  
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 VVS                                        

31 Sanitæranlegg 

Sanitæranlegget dimensjoneres ifølge «Tekniske bestemmelser» fra KS, som er en videreføring av 

«Normalreglement for Sanitæranlegg”, samt lokale myndigheters bestemmelser.  

Det er medtatt spillvannsledning og vannledninger fra kommunale ledninger fram til nybygget. Overvannet 

håndteres på tomten. 

Alle avløpsledninger i grunnen legges av PVC grunnavløpsrør eller PP plastledninger og over grunnen av 

støpejerns rør. Spillvann føres ved behov via fettutskiller før dette slippes inn på ordinært spillvann. 

Vannledninger legges som diffusjonstett plastledning fram til innvendig hoved stoppekran i teknisk rom. 

Herfra legges kobberrør i hoved trasèer og rør i rør i vegger fram til de forskjellige sanitærutstyr. Alle 

vannledninger isoleres og overflatebehandles, unntatt utstyrsavstikkere. 

Felles varmtvannsbereder for alle arealer plasseres i energisentral med coil for forvarming fra 

solfangersystem. Beredere utstyres med blandesentral for regulering av temperatur på varmt forbruksvann 

og skal ha elektrisk varmeelement. 

Det leveres legionellasikring på inntak. 

Brannslangeskap monteres sentralt i rømningsveier med antall som tilfredsstiller offentlige forskrifter. 

Det foreslås benyttet standard hvitt sanitærutstyr med ett-greps blandebatteri. I felleskjøkken kan det 

benyttes berøringsfritt utstyr. 

Omfanget av de sanitærtekniske installasjoner fremgår av arkitektens plantegninger. 

 

32 Varmeanlegg 

Det installeres et vannbårent varmeanlegg.  

Som varmekilde er det tenkt en bergvarmepumpe mot borehull og energisentral plassert i tilknytning til 

byggets tekniske areal ved inngangspartiet. Det legges ledninger fra borehull som tas opp i energisentralen. 

Det er antatt inntil 6 brønner. En Varmepumpe på 50-75 kW etableres i energisentralen. Det etableres en 

akkumulatortank og en varmefordeling i rommet. Varmeanlegget for bygget skal være et lavtemperaturanlegg 

hvor anlegget tilpasses energisentralens varmepumpesystem med lavtemperatur og med separate kurser til 

ventilasjon, gulvvarme, evt. varmluftsporter, og forvarming av forbruksvann. Anlegget bygges som et 

mengdestyrt anlegg og deles reguleringsmessig opp i soner og fasader med tanke på optimal regulering av 

temperatur i rommene. 

Det etableres gulvvarmeskap eventuelt i kombinasjon med forbruksvann, med kurser til de enkelte 

leiligheter/ rom og aktuatorer og separate sløyfer i hvert rom for individuell regulering.  

Varmeanlegget bygges som et konvensjonelt to-rørs system. Det kan vurderes et tre-rørsystem med veksler 

på forbruksvannet mot gulvvarme, for leilighetene. 

Et foreløpig overslag viser et effektbehov for bygget på ca. 120-150 kW. 

Alle ledninger som fører varmt vann isoleres med mineralullskåler. 

324



Vensmoen Omsorgsboliger 

 
Skisseprosjekt 
Oppdragsnr.: 52100797   Dokumentnr.: D01   Versjon: D01 

  

2021-06-01  |  Side 15 av 25  

Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og 

luftepotter. 

 

33 Brannslukkingsanlegg 

Bygget full-sprinkles i henhold til NS-EN 12845 iht. brannklasse og fareklasse. Brannstrategi utarbeides i 

neste fase. 

Det legges separat vanninnlegg fra offentlig vannledningsnett til sprinklersentral plassert i energisentralen. 

Alt av ledningsnett til sprinklere legges av ifølge NS 5582. 

Det benyttes primær vegg og taksprinklere med maksimalt dekningsareal innenfor NS-EN 12845 og aktuell 

fareklasse. 

Sprinkleranlegget gir automatisk varsling til brannalarmanlegget ved utløsning. 

I tillegg skal det etableres brannskap med slanger for manuell slukkekapasitet. Disse plasseres i 

fellesarealene. I leiligheten etableres det husbrannslanger evt. håndslukkere. 

 

35 Prosesskjøleanlegg 

Behov for kjøl- og frysekapasitet dekkes med kjøle- og fryseskap etter behov. 

 

36 Luftbehandlingsanlegg 

Det er tenkt ett hovedsystem for ventilasjon av fellesarealer og kontorarealer. For leiligheten etableres det 4 

mindre anlegg som betjener leiligheten i hver sin fløy.  

Hovedsystemet dimensjoneres for å ivareta myndighetskrav om maks SFP < 1,5 kW/m3/s ved aktuell 

luftmengde for materialer min. 1,0 l/s/m2 og personbelastning 26 m3/h/m2. Varmegjenvinningsgrad på min. 

83%. Aggregatet leveres med vannbåren ettervarmebatteri og ferdig integrert automatikk, i tillegg utstyr og 

styring for “trekk ut”-strategi med by-passløsning.  

Anleggene for fløyene dimensjoneres for å ivareta krav til boligers myndighetskrav om maks SFP < 2,0 

kW/m3/s ved aktuell luftmengde. Personbelastning settes til 2 personer i hver leilighet. 

Varmegjenvinningsgrad på min. 83%. Aggregatet leveres med ferdig integrert automatikk. Hver leilighet 

sikres brannteknisk iht. “steng inne” prinsipp, med brannspjeld på tilluft og avtrekk. 

I tillegg monteres separate avtrekk med avkast til det fri, fra felleskjøkken, avfallsrom, energisentral og andre 

rom med spesielle behov pga. lokal forurensning. 

Luftbehandlingsanleggene skal tilføre alle areal med filtrert og forvarmet friskluft, med avtrekk via 

varmegjenvinner. Aggregatene forsynes med filter klasse EU7 både på tillufts- og avtrekksiden i 

aggregatene. 
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Kanalføringer 

Kanaler fra ventilasjonsrom legges fortrinnsvis som sirkulære kanaler i standard dimensjoner, i tetthetsklasse 

C. Rektangulære kanaler i tekniske rom vil være av galvanisert stålplate i tetthetsklasse B. 

Det etableres vertikale føringer over tak for inntak og avkast via kombihetter. Kanaler fra tekniske rom og 

horisontale kanalføringer i etasjene legges fortrinnsvis over korridorhimlinger og himlinger i de enkelte rom. I 

midtbygg tilpasses fagverk. Det etableres VAV/CAV løsninger for alle rom i fellesarealer og kontorer. 

Systemene skal kunne overvåkes og styres fra et SD-anlegg, kostnadsberegnes og leveres med grensesnitt 

for dette. 

 

 Elkraft 

 

Elkraft og teleteknikk generelt 

De elektrotekniske installasjonene utføres etter gjeldende regelverk. 

 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 

Det legges rør i bakken under bygget for å forsyne underfordelinger og leiligheter med strøm for å minske 

brannbelastning i rømningsveier og forenkle føring av kabler. Det medtas noe kabelstiger for føringer i 

fellesområder over himling og i tekniske rom. Anlegget utføres i størst mulig grad som skjultanlegg med 

kabelføring i trekkerør forlagt i vegg.  Det medtas installasjonskanaler i rom der dette er naturlig, som 

kontorer, møterom, arbeidsrom etc. Det medtas ringjord med Cu-wire lagt rundt bygget. Denne koples til 

hovedtavlen. 

 

43 Lavspent forsyning 

Inntak og infrastruktur 

Det forutsettes at det må etableres en ny nettstasjon for å forsyne bygget. Effektbehovet er stipulert til ca 

670 kVA basert på tall fra tilsvarende bygg. Nettstasjon forutsettes plassert utenfor bygget, levert som en 

prefabrikkert nettstasjon. Det legges trekkerør for inntaksaksler til strøm og IKT i samme grøft fra trafo. 

Anleggsbidrag fra Nordlandsnett er medtatt i kostnadskalkylen.  

Det etableres egne tekniske rom for hovedtavle og IKT. 

Solcelle 

Det er medtatt et areal for solceller på ca. 170 m2 som monteres på tak. Det er stipulert at et slikt anlegg kan 

gi ca. 32 kWp. 
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Alminnelig forbruk 

Det etableres egen hovedtavle i bygget som vil inneholde avganger til tekniske installasjoner, 

fellesfunksjoner og underfordelinger. Her etableres egen måler fra nettselskap. Hovedfordeling plasseres i 

eget rom som stativ. Det legges stigekabler i rør under bakken og/eller over himling. 

Nye underfordelinger bygges som stativ i bygningsmessig nisje. I tekniske og underordnede rom benyttes 

platekapslet stålskap. 

Kursopplegg for lys/stikk etc. utføres i hovedsak som skjult anlegg, ellers i brystningskanaler og på 

kabelbroer. Lysstyring av fellesarealer, møterom etc. utføres med KNX og Dali. For underordnede rom 

benyttes det bevegelsessensorer. 

Leiligheter forsynes av et eget fordelingsskap og stikkontakter dimensjoneres iht NEK 400-8-823 Elektriske 

installasjoner i boliger.  

Det er medtatt montering og tilkobling av VVS- utstyr i tekniske rom. 

 

Velferdsteknologi 

Det er medtatt kostander for infrastruktur for velferdsteknologi i form av tomme rør og bokser, samt IKT-uttak 

i felles arealer. Kostnader med selve utstyret er ikke medtatt, da dette kan variere mye basert på hvilke 

behov hver enkelt bruker har.  

 

44 Lys 

Det er i hovedsak benyttet innfelte og utenpåliggende lysarmaturer i tak. Det er lagt til grunn at all belysning 

skal være bestykket med LED lyskilder. Lys i fellesarealer styres med KNX og Dali. 

For øvrig følges anbefalinger fra «Selskapet for lyskultur» med hensyn på lysnivå der dette er relevant. I 

leiligheter benyttes det et lux nivå på 200 lux med mulighet for dimming. Dimming betjenes med dimmer med 

hjul slik at de er intuitivt å forstå. 

Ledesystem utføres i henhold til NS-EN 1838 og NS 3926 med lavt sittende ledemarkering med etterlysende 

markering for bygg i denne risikoklasse. Belysning i rømningsveier programmeres slik at det alltid er 

tilstrekkelig ladelys for etterlysende merking. Det legges opp til et desentralisert anlegg med adresserbare 

armaturer som kommuniserer på DALI-BUS med mulighet for logging og feilrapportering.  

 

45 Elvarme 

Det er medtatt varmekabler i snøfelle og for avrenning av varmepumper. 

  

46 Reservekraft 

Det er medtatt en egen UPS som forsyner dørautomatikk og sentralt IKT utstyr.  

Reservekraft for hele anlegget må utredes i neste fase. 

 

327



Vensmoen Omsorgsboliger 

 
Skisseprosjekt 
Oppdragsnr.: 52100797   Dokumentnr.: D01   Versjon: D01 

  

2021-06-01  |  Side 18 av 25  

3.2 Tele og automatisering  

 

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

Det legges fiberkabel i trekkerør til byggets IKT rom der det etableres spredenett ut i bygningen. 

 

52 Integrert kommunikasjon 

Det etableres spredenett fra IKT-rom til uttak. Det beregnes dekning for trådløst nett i hele bygget.  

Sentralutstyr for IKT leveres av byggherre og omfatter både utstyr i rack og basestasjoner ute i nettverket. 

Det er medtatt IKT uttak i leiligheter for etablering av velferdsteknologi. 

 

54 Alarm og signal 

Det etableres et nytt brannalarmanlegg som utføres som kategori 2 anlegg i henhold til NS 3960.  

Det er medtatt kursopplegg for adgangskontroll samt føringsveier i dørmiljø. Det er forutsatt at det ikke 

leveres et eget innbruddsalarm- anlegg siden bygget vil være døgnbemannet.  

 

55 Lyd og bilde 

Det forutsettes at AV-utstyr og skjermer er brukerutstyr. Dette er etter innspill fra Saltdal kommune medtatt i 

kostnadskalkyle.  

 

56 Automatiseringsanlegg 

Det er medtatt automatikk anlegg som er klargjort for tilknytning til et TOP-system. Alle underordnede 

tekniske systemer for lys og klima kommuniserer med automatikkanlegg. Det medtas feilvarsling fra øvrige 

systemer slik at disse kan varsles eksternt hvis ønskelig. Automatikkanlegget integreres med stand-alone 

system for ventilasjon og varme. All feltautomatikk baseres på KNX og det monteres betjening for lysstyring, 

bevegelsesdetektorer, følere for temperatur/CO2, aktuatorer for varmestyring og spjeldmotorer. 

Kostnader for TOP- system er ikke medtatt. 
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 Andre installasjoner 

 

Utendørs 

70 Generelt 

Utomhusarealet er ikke planlagt i denne fasen. I kostnadsoverslaget er det derfor lagt inn en rundsum. 

 

73 Utendørs VVS 

Her inngår kostnader for ny nærvarmeleding til nybygget fra eksisterende energisentral, Det er medtatt 

kostnader til 6 nye brønner. 

 

74 Utendørs elkraft 

Utendørs lys og stikk 

Det er medtatt 6 lysmaster for avkjørsel inn til bygget og for parkering. Det er medtatt belysning og stikk i 

utendørs carport. 

For sansehagen er det medtatt en sum for effektbelysning og øvrige installasjoner i denne. Nøyaktig omfang 

og detaljering må behandles i neste fase. 

 

Utendørs elvarme 

Det er medtatt varmekabler i mindre felt utenfor hver inngang. 

 

Lading for elbil 

Det skal være uttak for lading av elbil i alle carporter. 

 

76 Veger og plasser 

Parkeringsplass etableres langs Fløyveien. Øvrige plasser som illustrert på situasjonsplan er medtatt utført i 

kjøresterk belegningsstein. Det er planlagt carport for beboere og kommunale biler som en del av 

parkeringsplassen – detaljering av denne må også gjøres i neste fase. 

 

77 Park og hage 

 Situasjonsplan viser en skjematisk løsning for utomhusarbeidene og må bearbeides i neste fase. 
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79 Andre utendørs anlegg 

Avfallshus for containere er planlagt i samme bygningsmasse som carport, videre detaljering av dette må 

utføres i neste fase. 
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4 Kostnadskalkyle 

4.1 Innledning 

Kostnadskalkylen er basert på ISY Calcus. Den er basert på et tidlig skisseprosjekt og er derfor korrigert i 

forhold til Calcus. Kommentarer og forklaring står under kalkylen. Vi anbefaler at det utføres en mer detaljert 

kostnadsberegning etter forprosjekt /detaljprosjekt. 

 

4.2 Kostnadkalkyle Nybygg eks mva: 

 

Kostnadskalkyle Omsorgsboliger + Vensmoen BTA = 2 950,0 

  Konto Pris Pris/BTA % 

1 Felleskostnader 14 433 518 4 893   

2 Bygning 45 668 627 15 481   

3 VVS-Installasjoner 12 043 062 4 082   

4 Elkraft 6 401 253 2 170   

5 Tele og automatisering 4 197 153 1 423   

6 Andre Installasjoner 13 005 498 4 409   

Sum 1-6 Huskostnad 95 749 111 32 457   

7 Utendørs 5 000 000 1 695   

sum 1-7 Entreprisekostnad 100 749 111 34 152   

8 Generelle kostnader 12 693 907 4 303   

sum 1-8 Byggekostnad 113 443 018 38 455   

9 Spesielle kostnader 1 482 055 502   

10 MVA  0 25,0 

Sum 1-10 Basiskostnad 114 925 073 38 958   

11 Forventet tillegg 10 343 257 3 506 9,0 

Sum 1-11 Prosjektkostnad 125 268 330 42 464   

12 Usikkerhetsavsetning 8 044 755 2 727 7,0 

sum 1-12 Kostnadsramme 133 313 085 45 191   

13 Prisregulering 3 758 050 1 274 3,0 

SUM KALKYLE   137 071 135 46 465   
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4.3 Kort forklaring av kontonummer 

 01 Felleskostnader 

Rigg og drift, byggeplassadministrasjon. 

 02 Bygning 

Grunn og fundament, bæresystem, yttervegger, innervegger, dekker, tak, fast inventar, andre 

bygningsmessige deler. 

 03 VVS installasjoner 

Sanitær, Varme inkl grunnvarmebrønner og ledningsnett, Luftbehandling. 

 04 Elkraft 

Basisinstallasjoner for elkraft, lavspent forsyning, høyspentforsyning, ny trafo, lys, elvarme, reservekraft. 

 05 Tele og automatisering 

Basisanlegg for tele og automatisering, integrert kommunikasjon, alarm og signal, lyd og bilde, 

automatisering. 

 06 Andre installasjoner 

Avfall og støvsuging, fastmontert spesialutsrustning, hjelpemiddelteknologi 

 07 Utomhus 

Sansehage, beplanting, veier og stier. Prisen er estimert og mulig noe lav. 

 08 Generelle kostnader 

Prosjektering, administrasjon, bikostnader osv 

 09 Spesielle kostnader 

Spesielle kostnader omhandler finansieringskostnader 

 10 Mva 

Merverdiavgift, regnes ut fra summen av 0-9 

 11 Forventet tillegg 

Forventet tillegg er en post som omhandler alt som ikke er med i de andre postene men som skal medtas i 

prosjektet.  

 12 Usikkerhetsavsetning 

Usikkerhetsavsetning er en reservepost 

 13 Prisregulering 

Prisregulering skal omfatte prisøkning fra tidspunkt hvor kostnadskalkylen blir utført og frem til byggestart. 
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4.4 Kostnadsbilde 

 Kostnad: 

Kostnadselement  Kostnad eks mva forklaring 

Sum kalkyle nybygg 137 071 135,- Kalkyle basert på ISY Calcus 

Rivingskostnader      9 900 000,- 8 paviljonger, 495 m2/paviljong 
Ca 2500 kr/m2 

Kjøp av Fløyveien 22       140 000,- stipulert 

Utgifter til midlertidig bolig til 24 og 
26 ( 9 personer) 

   1 620 000,- Leietid 1,5 år 
Leiepris: 10000 kr pr mnd = 18 
mnd = 180 000 
9 personer: 180 000*9= 
1 620 000,- 
 

 

 Finansiering: 

Tilskudd   forklaring 

Tilskudd fra husbanken 36 000 000 1 500 000 pr leilighet, 24 
leiligheter 

Miljøtilskudd prosjektering 150 000  

Miljøtilskudd utførelse Inntil 7,5 millioner Avklares i neste fase 

Husleie Opptak av lån Låneopptak for eksempel 50 år 

 

Nøyaktige beregninger utføres i neste fase 

 

 

4.5 FDV kostnader 

Materialvalg og moderne tekniske løsninger, vedlikeholdsfrie overflater samt betydelig lavere energiforbruk. 

Byggene får en gjennomgående tilpasset utforming som legger til rette for at beboerne kan bo der i hele 

livsløpet. 

Summen av disse faktorene vil føre til betydelig lavere FDV kostnader og de vil bli beregnet nøyaktig i neste 

fase. 

 

 Energikostnader 

Dagens energiforbruk: 400 kwh/m2 

Totalt netto energibehov: 114 kwh/m2 

Nytt energiforbruk: 60 kwh/m2 

Disse tallene viser at dagens bygningsmasse har et stort energiforbruk, langt over dagens krav til passivhus. 

Energikostnadene vil i et nybygg reduseres med ca 340 kwh/m2. 
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5 Vedlegg - Tegninger / dokumenter 

5.1 Tegninger: 

A-10-01 Situasjonsplan 

A-10-02 Situasjonsplan alternativ plan 

A-20-01-01 Plan 1.etasje 

A-20-02-01 Takplan 

A-40-01 Snitt A 

A-40-02 Snitt B 

A-40-03 Snitt C 

A-45-01 Fasade Nord Fløy A 

A-45-02 Fasade Nord Fløy B 

A-45-03 Fasade Sør Fløy A 

A-45-04 Fasade Sør Fløy B 

A-45-05 Fasade Vest Fløy A 

A-45-06 Fasade Vest Fløy B 

A-45-07 Fasade Øst Fløy A 

A-45-08 Fasade Øst Fløy B 

A-91-01 Illustrasjoner 

      

5.2 Arealoversikt  

Rom og funksjonsprogram versjon 010621 
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ROM- OG FUNKSJONSOVERSIKT SKISSEPROSJEKT Utarbeidet av Norconsult 2021-06-01

Omsorgsboliger Vensmoen

Ref.
nr. Romfunksjon

Antall
rom /
arealer
estimert

Nettoreal
pr.
funksjon
m2

Funksjon
sareal

Antall
pers./
stoler

Kategorier Behov for
dagslys?

Oppvarmings-
behov Delsum Merknader, funksjonsbeskrivelse / funksjonskrav

80 (x=ja)
(annet enn

ordinær
oppvarming)

1 Fellesarealer
Spiserom og aktivitetsrom 267,7

Vaskerom for rullestoler 1 19,0 19,0 sosial x
Rommet er tiltenkt som en ladeplass for ca. 4-5 elektriske utendørs rullestoler. Innagt vann
og sluk i gulvet(våtrom). Elektrisk ytterdør. (Temperaturområde 10 -15 C) Enkel rengjøring.
Plasserert ved hovedinngang. Skal også kunne benyttes som alternativt lagerE

Fellesareal fløy A1 med stue og kjøkken 1 31,6 31,6 13 sosial x

Anretnings-/smøredisk. Mulighet for felles tilberedning av mat i grupper. Dette rommet skal
har en mulighet for deling på ca 20/30 m2. Fellesarealene skal være som en slags inngang til
leilighetområdene. Løpemeter kjøkken inkl. kjøl/frys høyskap og koketopp, oppvaskemaskin,
vask + 1800 mm benkeplate, ca. 3,5 meter. Antall sittek\plasser ca. 25 sitteplasser. Antall
sitteplasser kan utvides med ca 8 plasser

Fellesareal fløy A2 med stue og kjøkken 1 30,0 30,0 13 Som post over

Fellesareal fløy B1 med stue og kjøkken 1 30,7 30,7 13 Som post over

Fellesareal fløy B2 stue og kjøkken 1 25,7 25,7 8,00 sosial x Som post over *: Antall sitteplasser kan utvides med ca 4

Treningsrom 1 25,7 25,7 5 sosial x Her er tenkt Trimsykkel, tredemølle, ribbevegg, og mobil trapp for trappetrening.
Treningsbenk.

Vestibyle 1 105,0 105,0 sosial X
I vestibylen skal det være plass til 24 postkasser i individuell farge til hver bolig. Adkomst til

bygget skal være med elektriske dører og adgangskontroll. Oppslagtavle, digital. I henhold til

uu. Besøkstoalettet i tilknytning til vestibyle. Vindfang bør etableres som på tegning.
Vestilbyle øst 1 73,1 73,1 sosial X Vindfang bør etableres som anvist som på tegning

2 Personalarealer 517,2 73,88571429 Netto arbeidsplassrelatert areal pr. ansatt

2.1 Arbeidsplasser 7 114,0

Kontor 4 12,8 51,2 3 arb.pl x Individuelle, ergonomiske arbeidsplasser til 1 person med mulighet for intil 4 besøkende. Det
skal føres fortrolige samtaler, så kontorene må tilfredsstille dette.

Vaktrom plass til medisintralle 2 25,0 50,0 1 arb.pl x
Individuelle, ergonomiske arbeidsplasser i kontorfellesskap (2-3 personer). Plass til
medisintralle. Plasseres nær hver seksjon av boliger nær hovedinngang. Vindu mot korridor
er å foretrekke. Konfidensielle samtaler.

Stille skriveplass 1 12,8 12,8 1 arb.pl x Arbeidsstasjon for 4 personer. Med skille mellom hver arbeidsstasjon.

2.2 Møte- og pauserom 21,6

Møterom/spiserom med
kjøkkenkrok/tekjøkken. 1 21,6 21,6 10 møte x

Lite møterom med plass til 4-8 personer, skjermet fra arbeidssoner. Rommene bør være
tilpasset konfidensielle samtaler og stille arbeid. Fungere som pauserom og møteaktivitet.
Mulighet for oppbevaring av mat, tilberedning av kaffe og te. Skjermet fra arbeidssoner.

3 Omsorgsboliger 1353,0
3.1 Enkel 1035,0

Bolig 18 57,5 1035,0 1 Bolig x
3.2 Dobbel 318,0

Bolig 4 79,5 318,0 2 Bolig x Boligen i fløy B2 er på ca 80 kvm.

Robust leilighet
Bolig 1 57,5 1 Bolig x Behov for skjerming og løsning på dette må avklares i forprosjekt. Gjerde med port ut mot

parkareal. Solforhold ikke viktig. Arealet må tilpasses ekstra behov for vaskerom.
Skjermet leilighet
Bolig 1 57,5 1 Bolig x Behov for å skjerme fra øvrige boliger. Lydskjerming. Plassering ikke bestemt

4 Garderober og toaletter 69,1
4.1 Garderober og toaletter -personal 63,6

Garderobe dame med dusj og wc 1 38,0 38,0 86 p-gard 92 Z-Skap med 20 cm bredde netto pr. stk.

Garderobe herre med dusj og wc 1 16,0 16,0 26 p-gard 62 Z-skap med 20 cm bredde netto pr. stk

Personal toalett 1 6,0 6,0 p-gard RWC for begge kjønn. Rom inneholder også dusjsone universelt utformet

Rent og urent arbeidstøylager 1 3,6 3,6 1 p-gard Felles lager

4.1 Toaletter - felles 5,5 0
Besøkstoalett? 1 5,5 5,5 F-gard Hovedhuset Universelt utformet

5 Drifts- og støttefunksjoner 203,5 0
Lager forbruksmateriell 1 20,3 20,3 lager Hovedhuset Forbruksmateriell til ansatte.

Skyllerom/vaskerom 2 10,5 21,0 drift Hovedhuset 1 vaskemaskiner for vask av lintøy, 1 dekontaminator. Store utslagsvasker.

Renholdsareal 1 12,2 12,2 drift Hovedhuset Utslagsvask og lagring av rengjøringsutstyr/mopper.

Medisinrom 1 12,9 12,9 drift Hovedhuset Rom for print/kopi og miljøstasjon papir/papp. Plasseres ved arbeidssoner, men slik at støyen
ikke forstyrrer.

Print-/kopirom 1 13,5 13,5 drift Hovedhuset Lagring av utstyr i henhold til utstyrsliste.

Sportsboder 24 4,0 96,0 lager uklimatisert Hovedhuset I tilknytning til hver leilighet. Lagring av utstyr. Utvendig i tilknytning til terasse kan oppføres
mellom 2 leiligheter og deles. Dør på hver side.

Sykkeloppstilling 10 0,0 lager uklimatisert Hovedhuset Plassering i nærheten av innganger. Må avklares nærmere

Søppelrom/containere 1 0,0 drift uklimatisert Eget bygg
Eldre og bevegelseshemmede skal kunne kaste eget avfall. Uu Kan ses i sammenheng med
sykkelskur/carport. Kort avstand fra hovedinngang. Plassering foreslått fra ARK. Størrelse
ikke avklart med renovasjonsforetak.

Ventilasjonsrom fellesarealer 1 27,6 27,6 drift Antatt areal

Ventilasjonsrom aggregat pr. boligfløy 3 4,0 12,0 drift Antatt areal. Skisseprosjekt mangler ventilasjonsrom for fløy B1 - men dette kan løses i
forprosjekt

Energisentral 1 12,5 12,5 drift

IKT 1 3,9 3,9 drift

Hovedtavle 1 1,3 1,3 drift

EL 4 0,6 2,4 drift
6 Parkering 0,0

Parkering personal/drift 7 ute utendørs
Underdekning av parkering sammenlignet med romprogram. Antall parkeringsplasser kan
økes ved å utvide parkeringsplass og eventuelt etablere flere parkeringsplasser

Parkering besøkende 3 ute utendørs
Parkering UU 3 ute utendørs
Carport 10 ute utendørs

Totalt areal (NTO) 2029 Nettoareal i skisseprosjekt ikke beregnet.
Brutto/nettofaktor 1,45

Estimert bruttoareal 2948 Bruttoareal i skisseprosjekt er  2.948 kvm.
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Skittentøy

Skittentøy

Dusj

BRA (Ink. S-bod)
83,6 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)
61,9 m2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

61,9 m 2

BRA (Ink. S-bod)

80,3 m 2

BRA (Ink. S-bod)

84,0 m 2

BRA (Ink. S-bod)
84,0 m2

Laderom rullestoler
19,0 m2

46 skap (40 cm)
Damegarderobe
33,7 m2

Møterom med kjøkkenkrok
21,6 m2

Treningsrom
25,7 m2

Vindfang
13,2 m2

Renhold
12,2 m2

Skyllerom/Vaskerom
10,9 m2

Ventilasjon
27,6 m2

RWC
7,9 m2

31 Skap (40 cm)
Herregarderobe
24,1 m2

Korridor
17,1 m2

WC
1,6 m2

Dusj
1,9 m2

WC
1,6 m2

Dusj
2,7 m2

Vindfang
12,9 m 2

Vaktrom
24,6 m2

Vestibyle vest
105,0 m2

Korridor
60,6 m2

Fellesareal med stue og kjøkken
31,6 m2

Korridor
62,9 m2

RWC Besøkstoalett
5,5 m2

Vent
3,5 m2

Print/kopirom
13,5 m2

Nattevakt
9,8 m2

Medisinrom
12,9 m2

Stille skriveplass
12,8 m2

Energisentral
12,5 m2

Korridor
59,0 m2

Korridor
59,1 m 2

Korridor
67,6 m 2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
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Sov
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S-bod
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Bod
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Sov
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7,3 m2

Stue og kjøkken
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8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod
4,4 m2

Sov
9,6 m2

Entre
7,3 m2

Stue og kjøkken
25,7 m2

Bad
8,3 m2

Terrasse
9,6 m2

S-bod
4,0 m2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2
Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2

Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2
Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2

Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2

Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2
Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Entre
10,6 m2

Stue og kjøkken
29,9 m2

Terrasse
9,4 m2

S-bod
4,0 m2

Sov
11,8 m2

Bod
4,0 m2

Sov
10,6 m2

Bad
9,5 m2

Vent4,1 m 2

Terrasse
11,5 m2

TT

Gang
3,2 m2

IKT
3,9 m2

HT
1,3 m2

Fellesareal med stue og kjøkken
30,7 m2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2
Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Entre9,0 m 2

Stue og kjøkken

29,9 m 2

Terrasse
9,3 m 2

S-bod4,0 m 2

Sov9,8 m 2

Bod4,0 m 2

Sov10,6 m 2

Bad9,5 m 2

Bod4,4 m 2

Sov9,6 m 2

Entre7,3 m 2

Stue og kjøkken

25,7 m 2Bad8,3 m 2

Terrasse
9,6 m 2

S-bod4,0 m 2

Entre8,0 m 2

Stue og kjøkken

35,7 m 2

Terrasse
9,3 m 2

S-bod4,0 m 2

Sov8,8 m 2

Bod4,0 m 2

Sov10,6 m 2

Bad9,5 m 2

WC
2,8 m2

Fellesareal med stue og kjøkken
25,7 m2

WC
1,9 m2

Fellesareal med stue og kjøkken
30,0 m2

T

Kontor
12,8 m2

Forbruksmat.
20,3 m2

Skyllerom/Vaskerom

10,5 m 2

Terrasse
16,9 m2

Terrasse
10,4 m2

Terrasse
20,6 m2

Kontor
12,8 m2

Kontor
12,8 m2

Kontor
12,8 m2

Vaktrom ROP
25,0 m2

Vestibyle øst
73,1 m2

WC
2,8 m2

WC
2,6 m2

Entre
8,0 m2

Stue og kjøkken
35,7 m2

Terrasse
9,3 m2

S-bod
4,0 m2

Sov
8,8 m2

Bod
4,0 m2

Sov
10,6 m2

Bad
9,5 m2

T

Arb.t. lager
3,6 m2
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Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte
eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Til Saltdal kommune 

v/ Konst.  Kommunedirektør 

Stein Ole Rørvik 

 

Vedr. planlegging av nye omsorgsboliger 

Fagkoordinatorene og tjenestelederne på Vensmoen har hatt møte for å gå gjennom ulike 
momenter vedr.  planlegging av nye omsorgsboliger på Vensmoen. 

Vi vil komme med følgende oppsummering av våre viktigste vurderinger: 

• Det må sees etter alternativt tomtevalg i forhold til det foreslåtte. Vi foreslår at 
tomten flyttes til sørenden av Vensmoen-platået, med gode lysforhold og god utsikt 
mot sør. For nåværende beboerne og ikke minst for framtidige beboere vil tomtevalg 
være av stor viktighet. En evt. utsettelse knyttet regulering sees ikke på som noen 
ulempe, da vi ser for oss at en trenger nødvendig og tilstrekkelig planleggingstid, slik 
at alle forhold blir ivaretatt på en god måte. 

• Riving/ sanering av eksisterende bygg (Fløy 24 og 26) for midlertidig flytting av 
brukerne vil ikke være akseptabelt. Problemene og utfordringene rundt en slik 
prosess er ikke vurdert tilstrekkelig. Slik vi ser det med disse brukerne, som har stor 
og ulik problematikk, så vil det skape svært uheldige konsekvenser, som vi ikke ser 
rekkevidden av i dag. Det anmodes på det sterkeste at en slik rivings-/ midlertidig 
flytteprosess ikke blir gjennomført. 

• For øvrig ser vi med bekymring at så mange brukere skal bo under samme tak. Selv 
om det nye bygget er tenkt seksjonert, med visse avstander, så vil vi ikke anbefale 
nærmere 30 helt ulike brukere i samme bygg. Vi må tenke individuelt, samtidig som 
vi ser at brukere kan kategoriseres i ulike målgrupper. Brukere med rus- og 
psykiatriske utfordringer må ha tilrettelegging på en annen måte, enn for eksempel 
utviklingshemmede. Så har vi «tunge» utviklingshemmede, spesielt brukere i 
Fløyveien 24, med store uttalte atferdsmessige utfordringer, som gjør at de må ha 
spesiell tilrettelegging og skjerming. En bruker her må ha vandalsikker leilighet. 
Egne innganger og uteareal har stor betydning. 

• Vår anbefaling er at minst to av eksisterende paviljonger vurderes benyttet og 
tilrettelagt for målgruppa rus/ psykiatri, og for noen utagerende utviklingshemmede. 
Vi ser at utfordringene knyttet til rus og psykiske problemer blir bare større og større, 
og vi ser flere og flere brukere med slik problematikk. Mange av disse er ikke i stand 
til å bo i eget hjem, dvs. de vil være avhengige av tilrettelagte boliger med bistand.   
Vi er av den oppfatning at paviljongene ikke er så dårlige som det er gitt utrykk for. 
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• Ved nye omsorgsboliger vil vi påpeke at det må være tilstrekkelig «romslighet», 
særlig knyttet til brukere med bevegelsesproblemer. Bl.a. må bad og soverom være 
dimensjonert slik at det kan jobbe to personer med en fysisk hjelpetrengende bruker. 
Og plass til hjelpemidler. 

• Lydisolering må særlig vektlegges knyttet til brukere som utagerer med sterke og 
høye lyder. Dette må ikke undervurderes. 

• Fellesarealer i en nytt bygg må også ivaretas ut fra behovet og erfaringene. Disse 
arealer må ligge i umiddelbar nærhet til de brukerne og ansatte dette gjelder. 

• Vi ønsker også at det vurderes å etablere/ bygge avlastningsleilighet, da dette er et 
behov som stadig etterspørres. Seksjoneringen må være tydelig, med avstand 
mellom ulike brukergrupper. Kanskje flere seksjoner? 
 
 
Vi håper våre synspunkter blir hensyntatt, da denne saken gjelder kommende 
omsorgstilbud for mange ulike brukere, som trenger tilrettelagte tilbud fra Saltdal 
kommune. Det handler om livskvalitet og verdighet i mange år framover.  
Det handler også om å ivareta ansattes arbeidsforhold på en god måte.  
Da må brukerbehov og lang erfaring vies avgjørende oppmerksomhet. 
 
Kostnadene kan bli større hvis ikke behovene og kjente erfaringer blir ivaretatt på en 
god nok måte. Pengene/ kostnadene er selvsagt viktige og sentrale i et slikt stort 
prosjekt, men det handler uansett om å ivareta brukere og ansatte på en god måte 
for mange år framover, når en først skal etablere et framtidsrettet tilbud. 
 
 
Vensmoen 04.06.21 
 
 
Raymond Marthinussen June Albinussen Leif Kåre Karlsen 
Fagkoordinator  Fagkoordinator Fagkoordinator 
 
 
Turid-Hanne Mathisen Jorid S. Karlsen Liss-Elin Mikkelsen 
Fagkoordinator  Fagkoordinator Fagkoordinator 
 
 
Elin Monssen   Elin Str. Bentsen  
Fagkoordinator  Ruskoordinator  
 
Nina Beck   Finn-Obert Bentsen 
Tjenesteleder   Tjenesteleder 
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Kopi: Prosjektgruppa v/ Mona Storteig 

          Ordfører 

          Helse-/ Omsorgsutv. v/ leder Ole Bøhlerengen 
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Innspill til nye omsorgsboliger på Vensmoen ‐ foreløpig pr. 22.04.2021

Organisering og planløsning 

Generelt Kommentar fra prosjektgruppa Saltdal kommune

Problematisk med 7 beboere i hver fløy

Dette ser vi bort fra fordi dette avhenger av bemanningssituasjone

utformingen av bygget og sammensetningen av beboerne.

"24 leiligheter i et bygg hvor brukerne vil ha svært ulike behov og utfordringer synes å være lite hensiktsmessig. Med litt kjennskap til mange av de 

potensielle beboerne vil dette kunne føre til store utfordringer både for beboere og personale. Det er sannsynlig at behov for tiltak som innebærer 

makt og tvang vil kunne øke. Beboere med atferds utfordringer vil måtte kontrolleres eller avgrenses for ikke å utgjøre risiko, fare eller forstyrrelser 

for andre beboere i bo komplekset. Det vil da være vanskelig å si at grunnvilkår om faglig og etisk forsvarlighet er oppfylt. Endrede 

rammebetingelser vil være et klart eksempel på «andre løsninger»."

Utformingen i konseptet vil avgrense bomiljøene i flere mindre 

enheter/avdelinger.

"24 leiligheter i et bygg hvor brukerne vil ha svært ulike behov og utfordringer synes å være lite hensiktsmessig. Med litt kjennskap til mange av de 

potensielle beboerne vil dette kunne føre til store utfordringer både for beboere og personale. Det er sannsynlig at behov for tiltak som innebærer 

makt og tvang vil kunne øke. Beboere med atferds utfordringer vil måtte kontrolleres eller avgrenses for ikke å utgjøre risiko, fare eller forstyrrelser 

for andre beboere i bo komplekset. Det vil da være vanskelig å si at grunnvilkår om faglig og etisk forsvarlighet er oppfylt. Endrede 

rammebetingelser vil være et klart eksempel på «andre løsninger»."

Alle bokomplekser vil ha ulike lysforhold til de enkelte leilighetene

uansett gi forholdsvis lite gevinst ved å flytte bygget både for sol o

Nærhet til Fløyveien 20 er viktig med tanke på framtidig samarbei

personalet.

Mindre nærhet til «kjente naboer». Dette kan en ta hensyn til når en setter sammen beboergruppen i 

Mindre samvær med personalet for enkelte beboere, noen beboere har stort behov for nærheten av personalet.

Dette vurderes i sammenheng med plasseringen av personalrom o

behovene.

Hvert bofellesskap bør inneholde fellesareal for beboere/møtearena for personal inneholdende stue, kjøkken og bøttekott.

Vi må løsrive oss fra dagens struktur og tenke at hver beboer har d

trenger i egen leilighet. Smittehensyn. Korridorer rengjøres med ro

gjøres særlige tilpassninger i forhold til plassering og størrelse på f

Bør være  5 avdelinger i stedet for 4, da vil man ha mulighet til å lage gode baser for et mindre antall brukere.

Tenke framtidig utnyttelse av personalressurser. 4 seksjoner er inn

Husbankens anbefalinger om 8 beboere.

Det bør være et større område rundt boligen, at det ikke er inneklemt med veier rundt hele tomten. Dette vanskeliggjør også videreutviking, f.eks 

behov for et senere tilbygg.

Forslaget samsvarer nært det som eksisterende bebyggelsen som 

Det er ikke en ulempe å være nære vei med tanke på framkomme

Plasseringen gir også mulighet for utbygging i nordlig og i østlig ret

ROP‐bolig: Behov for kvalifisert personale, døgnbemanning. Leilighet skal være en del av en selvstendig bolig. Ikke blande ulike grupper.

Planlegger en egen seksjon for ROP‐beboere. Det vil fortsatt være 

kompetanse ved ansettelse av personalet. 

Inngang/kommunikasjonsarealer

Problematisk at beboerne skal bruke samme hovedinngang, uhensiktsmessig og risikoskapende for uheldige hendelser mellom beboerne.

Det vil bli mulighet til inngang til hver seksjon vi rømningsveiene. D

etableres som en mer synlig inngang.

Problematisk at hovedinngang ligger med adkomst like før svingen hvor all trafikk til og fra barnehage er

Veien gjennom Vensmoen har en fartsbegrensing på 30 km/t. Pros

med tydelig skilting og fartsdempere og etablere parkering og snu

området som i dag benyttes til Fløyveien 51.

Trange korridorer, 1,2m på det smaleste. Dette er hensyntatt i de nye utkastene til leilighetene.

Lange ganger å springe i.

Basen for personalet er sentralt plassert, så det vil være utfordren

løsninger der distansene blir mindre i et slik beboerkompleks.

Det bør være sett nøye på hvor beboere med større utfordringer blir tildelt leilighet. Det er behov for skjerming av beboere med mye lyd/støy og 

utfordrende adferd, disse bør ha leiligheter som skjermer andre fra støyen, samt at de har begrenset innsyn/utsyn til andre leiligheter.

Dette planlegges sammen med avdelingsledere og ledelsen i omso

arbeidet planlegges tidlig i videre prosjektet. Støyisoleringen blir iv

gjennom bygningskraven som gjelder for leiligheter og omsorgsbo

Personalarealer

Nattvaktrom synes å ligge langt unna leilighetene.

Dette rommet er til hvilene nattevakten. Våken nattevakt må være

der det er behovene er .

Bør være toalett for personale i tilknytning til hvert bofellesskap.

Punktene 26, 28, 30 bør ses i sammenheng og imøtekommes ved a

plasseres 1 per.toalett i hver seksjon. Totalt 4 stk. i tillegg til garde

Vaktrom/kontor tilknyttet hvert bofellesskap

Dette er ikke aktuelt å endre på, da en planlegger å finne nye 

samarbeidformer/rutiner.

Er det bare 3 tilgjengelige toaletter for personal?

Det vil bli mindre kontakt mellom personalet sosialt og ikke minst faglig.

Prosjektgruppen oppfatter at dette vil bli forsterket da de er samlo

kan ha en større kompetansedeling enn det som i dag er praksisen

Behov for flere personaltoaletter spredt rundt i bygget

Positivt med bedre garderobeforhold for ansatte

Fellesområde

Eget fellesstue med kjøkken i alle 4 avdelinger/enheter

Prosjektgruppe justere til 1 felles i sentrale området og 2 små, en 

mest krevende boområdene.

Beboere trenger eget fellesrom i sine enheter.  Se punkt 34.

Uheldig med blanding av brukere/ulik adferd

Det iverksettes egen prosess i brukersammensetning og plassering

Tjenesteledernes ansvar.

Ikke alle beboere ønsker store forsamlinger Se pkt 36

Viktigheten med fellesstue/kjøkken i mindre format i hver side av hver boligdel Se pkt 34

Noen må skjermes av og til, og noen ønsker samvær med andre, men ikke så mange. Se pkt 36

En stor felles stue kan bli en stor kognitiv overbelastning for de som ikke klarer å forholde seg til mange. Se pkt 34 og 36

Egen fellesstue til hver bo‐gruppering med mulighet for sosialt samvær, trim, bespisning, møteplass for brukere som tidvis ikke kan være alene 

grunnet helseutfordringer  Se pkt 34 og 36

Felles terrasse med plass for å samles med 5‐6 rullestoler / liggetralle  Ses i tilknytning til større fellesareal.

Fellesareal virker innklemt

Flere av våre beboere har behov for fellesareal hvor ikke så mange samles. Se pkt 34 og 36.

Sikkerhet/smittevern
Sone/adgangs (nøkkelkort) kontroll til hver boligdel Ihensyntas

Hvordan ta hensyn til smittevern og sluser?

Brannseksjoneringen fungere som soneinndeling av bygget. Sluser

aktuelt for denne boformen.
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Leilighet
Størrelse/utforming

Ikke plass til hjelpemidler for mobilitet (traller, inne‐/uterullestoler, mobile bord, kurvanordninger etc.)

Prosjektgruppen mener dette er ivaretatt i form av eget rom for ru

inngang og stor gang til leilighetene. Bod i leilighetene.

Plass til 2 hjelpere ved behov i forflytning etc. Ivaretatt i bad og soverom.

Leilighetene blir ca 15 m2 mindre enn i dag. Riktig, ett av kommunens mål for prosjektet. Arealen skal ned.

Bør bli bredere Ivaretatt i nytt utkast.

Ikke skråvegger Ivaretatt i nytt utkast.

Større stuevinduer, mer lys inn Ivaretatt i nytt utkast.

Støydemping i vegger, ulikt støynivå på beboere Ivaretas i prosjekteringsfasen.

Tak må være klargjort for montering av takheis Ivaretas i prosjekteringsfasen.

Ikke vindu over kjøkkenbenk. Dette er tatt bort.

For små leiligheter. Leilighetene ivaretar Husbankens størrelser.

Bad

God plass til at hjelpere kan stå på hver side av toalettet. Ivaretas.

Må ha plass til hjelper på begge sider av vask, oppbevaring av hygiene/sanitærartikler, inkontinensutstyr, vaskemidler til tøy og annen rengjøring Skap i tilknytning til håndvask. I tillegg til bod.

Dobbel leilighet må ha tilgang til bad fra andre sider enn fra bare et soverom. Ivaretatt.

Vandalsikker leilighet

Beboerbehov: autisme, angst. Ønsker å flyttes til Fløyveien 12. Særskilte behovene imøtekommes i prosjekteringsfasen. Skal følge

Egen inngang Imøtekommes. 

Min. 3 rømningsveier for ansatte Avklares med de ansatte

Personaltilsyn fra fellesområdet Ivaretas

Nærhet til resten av personalgruppa for å avverge situasjoner Se pkt 77

Må ha tilsyn fra leiligheten og fellesarealet til skjermet uteområde Ivaretas

Hobbybod

Dagens bod flyttes til prosjektet ved ferdigstillelse. Dette gjelder e

bruker og ikke den som skal ha vandalsikker leilighet.

Lagringsplass utenfor leiligheten til seng, madrasser og annet snarlig tilgjengelig utstyr Ivaretas i hovedlager eller andre kommunale bygg.

Skyvedører vil bli knust Sjekkes ut.

Dører må kunne lukkes rask. Hensyntas i prosjektet

Alle dører må kunne låses Hensyntas i prosjektet

Ikke dør fra soverom til bad Hensyntas i prosjektet

Kun komfyr og vask.  Hensyntas i prosjektet

Eget personalområde for matlaging, klesvask osv. Ikke synlig for beboer.  Hensyntas i prosjektet

Innebygget TV og DVD på soverom. Innebygget TV på stua. Hensyntas i prosjektet

Ikke skapdører. Hensyntas i prosjektet

Eget personaltoalett i vandalsikker leilighet Plasseres i i fellesområdet for denne seksjonen.

Nærhet til garderobe (personal?) Benytter fellesgarderobe

Lagringsbehov

Boder med plass til hjelpemidler som ikke brukes så ofte

Boligene planlegges med takheis og egen oppstillisplass for utendø

I tillegg planlegges boligene med 2 boder til hver.

Utebod til utemøbler ivaretatt

Bøttekott til vaskesaker i hver leilighet Benytte bod.

Hobbybod ca 10m2 for enkelte beboere Ivaretas i neste fase i prosjektet. Altenativ løsning.

for lite plass til oppbevaring av private lagervarer sengetøy, håndklær, gardiner, inkontinensutstyr for ca 3‐4 mnd, reserveartikler til hjelpemidler 

(puter, pumper m.v.), utstyr til høytider eks juletre Hensynstas i form av skap i gang, soverom og boder.

Beboerne har vært etablert i sine leiligheter over mange år og har en del utstyr som må følge med i ny bolig Ivaretas i samarbeid med pårørende og personal i flytteprosessen

Soverom

Må være plass til hjelper på begge sider av sengen, og også til rullestol m.v  Anses som ivaretatt.

Utearealer

Utformingen av terrassene gjør at man ikke enkelt kan være hjelper i flere leiligheter. Bør være passasje mellom, uteboder flyttes og skillevegger 

evt. settes oppi ettertid ved behov. 

I prosjektet er det tenkt langsiktig og ikke bare i forhold til dagens 

er hensyn til skjerming prioritert.

Terrasse med sol viktig for de med dårlig mobilitet, enkelt å komme seg ut. Ses i sammenheng med tildelingen av de enkelte boenhetene.

Plassering av omsorgsboligene

Dårlig plassering med tanke på utsikt, lys og solforhold

Tomtevalg behandles i kommunestyret i junimøte. Utvalget for He

har sagt at prosjektgruppen skal arbeide videre med dagens tomte

Boligene bør ligge ut mot bakken med utsikt mot fjellene. Se pkt 111

Mye skog på alle kanter.  Se pkt 111

Sola går ned i 18‐19‐tida.  Se pkt 111

Ønsker boligene lenger ut mot ustikten. Se pkt 111

Bør ha tid til å vente på omregulering Se pkt 111

Slik det er tegnet nå, får noen utsikten rett i fjellet. Se pkt 111

Ikke bra at boliger blir plassert der hvor det er smalest og trafikkert vei på to sider Se pkt 111

Dårlige solforhold og lite utsikt, mange leiligheter vil få svært begrenset med sol.  Se pkt 111

Tidlig solnedgang, lite utsikt. Se pkt 111

Innspill fra personalet
"Viktig å tenke på at vi skal ha personal som er

 rustet til jobben også. Flott med trimrom, garderober og lignende men vi må ikke glemme hvor viktig

nærhet og støtte fra hverandre er."

Bra innspill, viktig for ny kulturbygging. Tas med videre i prosessen

ansatteinvolvering.

Personalet er redd de blir sittende alene i beboerleilighet uten mulighet for kontakt med resten av personalgruppa. Se pkt for fellesarealer. Pkt 34.

Positivt med mulighet for tverrfaglig samarbeid og bistand Ses i sammenheng med pkt 127.
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Det vil bli mindre kontakt mellom personalet sosialt og ikke minst faglig. Ses i sammenheng med pkt 127.

Hvor mange nattevakter på jobb? Hvor skal de i så fall oppholde seg?

Ses i sammenheng med pkt 127. Noe av måloppnåelsen handler o

antallet nattevakter. Planlegges rom for hvilende nattevakt. Må og

sammenheng med innføring av velferdsteknologiske løsninger.

Hvor mange personal er tenkt på jobb til enhver tid, ved hver boenhet? Ses i sammenheng med pkt 127

Hvor skal avdelingsmøte avholdes? Fellesarealer/møterom

Hvordan ivareta taushetsplikten med felles møterom? Felere fellesarealer og møterom gir mulighet for lukkede møter.

Kan ikke forlate avdelingen for å sette oss på kontor, ta matpause e.l.  Avdelingene har fellesrom.

Overgangsperiode

Vi er svært kritiske til at Flv 24 og 26 rives og at nettopp disse beboerne med så omfattende hjelpebehov tenkes inn i midlertidige brakker/boform. Egen prosess for midlertidig husing. 

En risikoanalyse med både faglige og økonomiske konsekvenser må gjennomføres før en slik beslutning tas. se pkt 127 og politisk prosess.

Kostnader ved en løsning med at 24 og 26 og tilrettelagte uteområder rives og erstattes med annen boform i byggeperioden må synliggjøres. Tas hensyn til i forprosjektet som ligger til grunn for politisk behan

Kostnader ved en løsning med at 24 og 26 og tilrettelagte uteområder rives og erstattes med annen boform i byggeperioden må synliggjøres. Tas hensyn til i forprosjektet som ligger til grunn for politisk behan

Kostnader ved en løsning med at 24 og 26 og tilrettelagte uteområder rives og erstattes med annen boform i byggeperioden må synliggjøres. Tas hensyn til i forprosjektet som ligger til grunn for politisk behan
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Saksopplysninger 
Saltdal formannskap vedtok 16.02.2021, sak 9/21 utleggelse til offentlig ettersyn 
detaljreguleringsplan for Rognan øst, planid 20190056. Planen har vært annonsert i lokal avis 
(Saltenposten 20. mars), samt sendt på høring til naboer og offentlige myndigheter.  
 
Fylkesmannen i Nordland og NVE har innsigelse til planforslaget. Innsigelsene medfører at 
planen ikke kan godkjennes av kommunestyret slik den forelå når den ble sendt ut på høring. På 
bakgrunn av dette ble det enighet med tiltakshaver om utbedring av ROS-analyse, samt 
imøtekomme innsigelsene.  
 
Planbestemmelser, planbeskrivelse er oppdatert etter offentlig ettersyn og tilpasset 
statsforvalteren og NVE sine innspill. 
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Planforslaget: 
 

 
 
BKB1-2. Bebyggelse og anlegg.  
Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB1-2  

 Innenfor byggeområdene BKB1-2 tillates oppført ny bebyggelse for forretninger, lager, 
kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. Innenfor formålet tjenesteyting tillates også 
håndverksbedrifter og treningssenter (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 5).  

 Det tillates etablert maksimalt 3000 m2 BRA forretningsformål. Lager, sosiale rom, tekniske 
rom og salgsflate skal medregnes i dette arealet. 

 Det samlede bygningsarealet innenfor planområdet tillates ikke å overskride 15000 m2 BRA.  
 f_SKV (felles veg) til forretningsområdet. Direkte innkjøring fra Kirkegata. Kommunal drift.  
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 f_SF fortau til området. Felles fortau. Ikke offentlig. (kan overdras senere ved utvikling av 
området mot idrettsanlegg)  

 (o_SGS1-2) Omlegging gang og sykkelveg for tilpassing av innkjøring. Offentlig g/s veg. 
Kommunal drift  

 O_SVG1-4 annen veggrunn – grøntareal, offentlige arealer, kommunal drift.  
 GV1-2 Vegetasjonsskjerm mot bekk i vest og Saltdal kirkegård, samt sør mot flyplasskogen. 
 H320 Hensynssone flomfare med bestemmelser. 

 
Forretning 
Reguleringsformålet forretning nyttes for bygninger, lokaler og arealer der det skal drives detalj- 
eller engrossalg av bearbeidede produkter til kunder som selv henter varene i lokalene. 
 
I handelsanalysen s. 4 ordliste vises det til ulike definisjoner for handelsvirksomhet/forretning. I 
området er tenkt som fire bygg. To bygg planlegges i BKB1 for varehandel (detaljvare) og de 
øvrige to i sør (BKB2) planlegges for annet forretningsformål/tjenesteyting.  
 
Handelsanalysen inneholder ingen vurderinger omkring hvilke andre næringsformål som 
eventuelt kan være aktuelle i BKB2 (sør). Handelsanalysen sier ikke noe om behovet for 
etablering av næringsbebyggelse og tjenesteyting.  
 
I den regionale planbestemmelsen for kjøpesenter er handel definert som følgende:  
«Med detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både 
dagligvarehandel, faghandel, inklusive salg av plasskrevende varer. (kap. 7 Kjøpesentre, 
Fylkesplan for Nordland, 2013-2025)».  
 
Den regionale bestemmelsen tillater ingen etableringer innenfor disse segmentene utover 3.000 
m2 som vist i planbestemmelsen. 
 
Privat tjenesteyting: 
Privat tjenesteyting er i kartforskriften definert som;  
 legesenter/lege/tannlege  
 fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l.  
 servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l.  
 konsulentvirksomhet  
 virksomhet med allmennyttig formål  
 lekeland for barn  
 
Næringsbebyggelse  
 Omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet.  (i denne saken ikke industri) 
 Omfatter ikke forretning/handel og tjenesteyting.  
 

Vurdering  
Nedenfor foreligger vurdering av innspill. Kommunedirektøren viser også til saksutredning i 
formannskapets særutskrift. 
 
NVE Region Nord  
Innsigelse 
NVE kan ikke se at flomfare er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og planbestemmelser. Med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til Detaljreguleringsplan for 
Rognan sentrum øst. Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor 
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hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at 
hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes.  
 
Planfaglig merknad 
Det bør stilles krav om samlet overvannsplan for hele planområdet. NVE ber om at dette blir 
ivaretatt før endelig vedtak av detaljreguleringsplanen.  
 
Kommentar: 

 I reviderte bestemmelser (§ 3 g) er det stilt krav om at byggverk med personopphold og 
adkomstvei minimum må ligge på kote 2,4. for nye tiltak innenfor hensynssone H320.  

 
 Det er også sikret rekkefølgebestemmelser (§ 2 d) om utarbeidelse av overvannsplan for 

hele planområdet. Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  
 
Statsforvalteren i Nordland 
Innsigelse 
Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull risiko- og 
sårbarhetsvurdering  
 
Forslag til løsning: Fullverdig ROS-analyse må gjennomføres, hvor mulige konsekvenser av 
utbygging utenfor planområdet er tilstrekkelig utredet. I tillegg må risikoreduserende tiltak som 
minimum kotehøyde og oppdimensjonering av stikkrennen tas med i bestemmelsene. 
Planbestemmelsene må sikre at planlagt utbygging vil være flomsikker. 
 
Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone H320, 
jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil 
være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes. 
 
Videre saksgang 
Innsigelsene medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå 
foreligger. 
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 
Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling 
 
Kommentar: 

 I reviderte bestemmelser (§ 3 g) er det stilt krav om at byggverk med personopphold og 
adkomstvei minimum må ligge på kote 2,4. for nye tiltak innenfor hensynssone H320.  

 Det er også sikret rekkefølgebestemmelser (§ 2 d) om utarbeidelse av overvannsplan for 
hele planområdet. Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  

 Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelse (§ 2a – 7) og fellesbestemmelse (§ 3 h) som 
sikrer utvidelse av stikkledningen under Kirkegata.  

 
ROS-analyse: 
Det er utarbeidet en ny ROS-analyse som legges ved planen som et eget vedlegg fremfor å være 
en del av planbeskrivelsen. Den reviderte ROS-analyser har kildehenvisninger og er vesentlig 
mer grundig i sin beskrivelse av forhold som berører arealer utenfor planområdet. Dette gjelder 
spesielt områdestabilitet, flom og overvann. Aktuelle krav er sikret i reguleringsplanens 
bestemmelser og i tråd med Statsforvalterens innspill.  
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Konklusjon vedrørende innsigelse: 
Med de endringer som er foreslått, samt revidert ROS-analyse anser en at innsigelsen til 
Statsforvalteren og NVE er imøtekommet. Saltdal kommune har da myndighet til å kunne 
sluttbehandle planen.  
 
 
Nordland fylkeskommune: 
Arealformål  
I plankartet er hele planområdet gitt arealformåleet «Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
for begge feltene BKB1 og BKB2. I utbyggingsplanene som nå foreligger tenkes nytt 
kjøpesenter plassert i felt BKB1. Videre planer for BKB2 er mer uklare, men i planbeskrivelser 
skisseres det mulig videre utbygging av lager, m.m. innenfor et totalt bygningsareal på i 
planområdet på 15 000 m2. Planbestemmelsene setter klare begrensninger for omfanget av 
kjøpesenteret, slik at det er innenfor den regionale planbestemmelsen for kjøpesenter på 3 000 
m2. Det er viktig at kommunen følger opp dette når området utvikles.  
 
Fylkeskommunen vil videre tilrå at arealformål for BKB2 endres slik at det settes tydeligere 
grenser for hva slags virksomhet som kan lokaliseres her. Vi foreslår at det reguleres til 
arealformål 1350 lager. 
 
Ferdsel og friluftsområdet  
Det er i utgangspunktet uheldig at et stort friområde blir borte med den planlagte utbyggingen. 
Av kart og flyfoto går det dessuten fram at det i dag er etablert flere stier/turveger gjennom 
planområdet. Vi ber kommunen se til at disse påkobles planlagte fortau/gangveger slik at det blir 
naturlig å bruke dem. Dette gjelder spesielt stien som går fra Preben von Ahnens veg i vestlig 
retning. Ferdselen langs denne stien bør ledes gjennom planområdet på en sikker måte. 
 
Kommentar 
Område regulert BKB2 er et areal som kommer i tillegg til etablering av 
handelsvirksomhetsområdet (BKB1).  Dette kommer tydelig frem av tiltakshavers planer, men 
at det foreligger ikke noen konkrete planer for utvikling av BKB2.  Tiltakshaver mener selv at 
det er viktig å ha en fleksibel bestemmelse på BKB2 for å kunne skape aktivitet.  
 
Kommunedirektøren mener at det er uheldig dersom det trekkes næringsvirksomhet eller 
tjenesteyting/kontorer m.m. vekk fra Rognan sentrum.  Området BKB2 vil da eventuelt kunne 
serve kontorer/privat tjenesteyting som det om mulig ikke er areal nok til å etablere i Rognan 
sentrum. 
 
Kommunedirektøren er ikke enig med Nordland fylkeskommune at BKB2 kun skal reguleres til 
lagervirksomhet.  
 
 
Øvrige forhold og kommentarer: 
f_SF fortau til området. Felles fortau. offentlig.  
Det vises til saksutredning formannskapets særutskrift s. 3  
 
Sitat saksutredning formannskapssak 9/21: 
F_SF fortau til området. Felles fortau. Ikke offentlig. (kan overdras senere ved utvikling av området 
mot idrettsanlegg). 
 
I forslag til plan er denne regulert til felles formål (ikke offentlig). I tegnforklaring er det ett område 
som er benevnt o_SF. Tegnforklaring må derfor endres.  
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Fortauet f_SF må tilknyttes øvrig stisystem sør mot flyplasskogen. Rekkefølgebestemmelse pkt. 
2.a.6 sikrer dette. Det imidlertid ikke sagt noe om hvordan denne skal sikres (opparbeides med 
grusdekke, merkes som sti eller lignende).  
 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Opparbeidelse av området får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. I etterkant av 
utbyggingen må kommunen overta en mindre omlagt g/s veg som kommunen drifter i dag. 
Offentlige vegarealer (siktlinjer) må ryddes for å sikre at ikke vokser igjen med kratt o.l. Disse 
må tiltakshaver sette i stand før kommunen overtar g/s veg.  

Folkehelse – konsekvenser 
Ingen konsekvenser. 
 
Naturmangfoldlova § 8-12: 
Det vises til planbeskrivelse kap. 6. virkninger/konsekvenser av planforslaget. Det er ikke 
registrert arter med noen form for vern innenfor planområdet. § 8-12 gjør seg derfor ikke 
gjeldende.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Innsigelse til Statsforvalteren i Nordland og Norges vassdrag og energidirektorat imøtekommes 
ved reviderte planbestemmelser, planbeskrivelse og egen ROS analyse som berører arealer 
utenfor planområdet.  
 
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 sluttgodkjennes detaljreguleringsplan for Rognan 
sentrum øst, plan id 2019005 med tilhørende reviderte planbestemmelser datert 18.05.2021: 
 
Plankart: Tegnforklaring påført 0_SF fjernes 
 
 2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl. 12-7 nr. 10) 
 
Nytt pkt 2 a) 7: Skal stikkledningen under Kirkegata være utvidet. 
 
Nytt pkt 2 d: Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en overvannsplan for hele 
planområdet. Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen. 
 
3. FELLESBESTEMMELSER 
g) Byggegrunnen for byggverk med personopphold må legges på minimum kote 2,4 moh. for 
arealer og tiltak innenfor hensynssone H320. Adkomstvei SKV må minimum legges på kote 2,4 
moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien.  
 
h) Stikkledningen under Kirkegata må utvides. Endelige løsninger for dette skal avklares i 
samråd med Saltdal kommune. 
 
 
 

366



Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Saksbehandler Frode Tjønn orienterte om saken. Formannskapet fikk sendt bilder på epost under møtet. 
Det ble ikke fremmet endringsforslag 

 

Enstemmig innstilling: 

Innsigelse til Statsforvalteren i Nordland og Norges vassdrag og energidirektorat imøtekommes ved 
reviderte planbestemmelser, planbeskrivelse og egen ROS analyse som berører arealer utenfor 
planområdet.  

I medhold av plan og bygningslova § 12-12 sluttgodkjennes detaljreguleringsplan for Rognan sentrum 
øst, plan id 2019005 med tilhørende reviderte planbestemmelser datert 18.05.2021: 

Plankart: Tegnforklaring påført 0_SF fjernes 

  

2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl. 12-7 nr. 10) 

Nytt pkt 2 a) 7: Skal stikkledningen under Kirkegata være utvidet. 

Nytt pkt 2 d: Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en overvannsplan for hele planområdet. 
Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen. 

3. FELLESBESTEMMELSER 

g) Byggegrunnen for byggverk med personopphold må legges på minimum kote 2,4 moh. for arealer og 
tiltak innenfor hensynssone H320. Adkomstvei SKV må minimum legges på kote 2,4 moh for å 
sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien.  

h) Stikkledningen under Kirkegata må utvides. Endelige løsninger for dette skal avklares i samråd med 
Saltdal kommune. 
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1 Bakgrunn  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye næringsvirksomheter innenfor planområdet.  
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Klima- og miljøverndepartementets 
Reguleringsplanveileder samt plan- og bygningslovens generelle bestemmelser 

 

1.1 Tiltakshaver, plankonsulent og eierforhold 
Forslagsstiller er Norsk prosjektutvikling AS. HS arealplan AS er engasjert som plankonsulent.  

Arealene innenfor planområdet eies i hovedsak av Saltdal kommune, Jann Rist og 
Opplysningsvesenets Fond.  

Gnr/bnr Eier  Kommentar  
42/5 Opplysningsvesenets fond Stor grunneier i Rognan 
45/217 Opplysningsvesenets fond Eier bl.a. arealene til flyplassen 
42/127 Saltdal kommune Stor grunneier i Rognan 
48/28 Jann Rist  En mindre del av en privat eiendom som inngår i 

planområdet  
Gnr/bnr 
mangler 

Saltdal kommune  Del av Kirkegata (sideareal, ikke selve kjørebanen) 

 

Kommunestyret i Saltdal kommune behandlet den 18.06.20 kjøpsavtale mellom 
tiltakshaver/Handelsbygg og Saltdal kommune. Avtaleforslaget ble møtt med god respons- og ble 
enstemmig vedtatt.   

 

1.2 Beliggenhet og planområdet 
Planområdets beliggenhet er øst for Rognan sentrum, mellom flyplassen og Saltdal kirke. Avstanden 
til Saltdal rådhus er cirka 750 meter. Planområdet har en sentral beliggenhet med tanke på 
overordnet infrastruktur og tilgjengelighet til beboere/innbyggere.    

I figur 1 vises et forslag til planavgrensning. Planområde er cirka 19,1 daa. Planområdet berører 
eiendommene gnr/bnr 42/5, 42/217, 42/127 og 42/28. Tiltakshaver har dialog med 
Opplysningsvesenets fond om utviklingen av eiendommen gnr/bnr 42/5. Gnr/bnr 42/127 og 42/28 
eies av hhv. Saltdal kommune og en privat grunneier, her er det også en god dialog om videre 
utvikling. For å sikre en hensiktsmessig påkobling til veisystemene er deler av eksisterende veiareal 
tatt med, dette omfatter en del av gnr/bnr 42/127 og Kirkegata-arealet (ikke oppgitt med eget 
gnr/bnr).  
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Figur 1: Planområdets størrelse er 19,1 daa. Gårds- og bruksnummer for eiendommer 
som berøres av planområdet er fremhevet i figuren.  

Planområdet ligger langs Kirkegata øst for Rognan sentrum, og har en sentral beliggenhet med tanke 
overordnet infrastruktur og tilgjengelighet for innbyggere og naturlig forbipasserende. 
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Figur 2: Oversiktsbilde over Rognan. Planområdets beliggenhet er fremhevet med rød 
sirkel. 

 

1.3 Utbyggingsavtaler 
Det kan bli aktuelt å inngå utbyggingsavtaler mellom Saltdal kommune og tiltakshaver i forbindelse 
med senere detaljprosjektering og utbygging.   

 

1.4 Krav om konsekvensutredning?  
Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste versjon 
(2017-07-01).   

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding  

§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger. 
Av de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg I.  

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I.  

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.   

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg II.   

Nordland fylkesplan legger føringer som begrenser utbygging av forretningsformål i dette området til 
maksimalt 3000 m2. Reguleringsplanens bestemmelser sikrer at forretningsarealet innenfor 
planområdet ikke tillates å overskride 3000 m2 BRA.   

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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2 Planprosessen 
Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt den 01.02.2019.  

Den 18.06.19 ble planforespørsel behandlet i Formannskapet i Saltdal kommune. Hensikten med 
dette er var å få en politisk forankring i prosjektet på et tidlig stadium. Administrasjonen anbefalte 
oppstart av planarbeidet, og dette ble enstemmig vedtatt i Formannskapets behandling. Nedenfor er 
et utklipp av protokollen fra behandlingen. Føringen gitt i behandlingen er fulgt opp i dette 
planarbeidet.  

 

Figur 3: Utdrag av protokollen i Formannskapets behandling. 

Varsel om planoppstart av planarbeid ble kunngjort i Saltenposten den 04.07.2019, se annonse i 
neste figur. Høringsinstanser og naboer ble varslet med brev den 28.06.2019. Frist for å gi merknader 
ble satt til den 20.08.2019. Ved merknadsfristen var det mottatt totalt 6 merknader, disse er gjengitt 
og kommentert i kap. 7. 
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Figur 4: Annonsetekst fra varsel om oppstart av planarbeidet. 
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3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer – regionale og kommunale  
Kommuneplan 

Det aktuelle arealet er ikke anvist med eget formål i kommuneplanen. Derimot er det vist som en del 
av større restriksjonsområde – «unntatt fra rettsvirkning».  

Kommentar:  

Saltdal kommune har påpekt at det er reguleringsplanen som er gjeldende.  

Reguleringsplan  

Det aktuelle arealet er regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan Skansen/Skansenøyra, 
vedtatt i 1990 og reguleringsplan Rognan Øst vedtatt i 1975.  

Kommentar:  

Reguleringsplanen vil koble seg direkte på regulerte kjørevei Kirkeveien. Regulerte gang- og sykkelvei 
i dette planarbeidet tar utgangspunkt i anleggets faktiske plassering, som avviker noe fra gjeldende 
reguleringsplan. Reguleringsplanen berører innflyvningssonen i vest og del av tilstøtende 
reguleringsplan Rognan Øst. Det er imidlertid inntegnet byggegrenser som sikrer at ny bebyggelse 
ikke vil etableres innenfor innflyvningssonen.  

 

Figur 5: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner med plangrensen til dette planområdet.  
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Fylkesplan for Nordland  

Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. 
I områder som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m2 bruksareal 
ikke være tillatt. […] Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og 
bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- 
eller medlemskort for å få adgang. Med detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til 
forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusive salg av plasskrevende varer. 

Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om:  

 Handels- og arealbehov 
 Avstand til sentrum for gående/syklende og kollektivdekning  
 Plassering i forhold til annen bebyggelse og langsiktig utviklingsmønster 

Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og 
tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsted og rundt 
kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av bebyggelse.  

Kommentar:  

 Reguleringsplanens bestemmelser sikrer at det ikke tillates etablert mer enn 3000 m2 
forretningsareal.  

 Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en handelsanalyse som ligger vedlagt 
reguleringsplanen.  

 Planområdet ligger inneklemt mellom eksisterende etablert bebyggelsesstruktur i Rognan.  

 

3.2 Overordnede planer – statlige  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  

Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem 
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.    

Planlagte tiltak innebærer en utvikling av ny bebyggelse mellom en etablert bebyggelsesstruktur. 
Planområdet har god tilgang til overordnet infrastruktur og veinett, noe som er en viktig forutsetning 
for det aktuelle prosjektet. Planområdet er også tilgjengelig for myke trafikanter og tilreisende med 
kollektiv transport, avstanden nærmeste kollektivholdeplass er 150-200 meter, ved Rognan auto.    

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
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bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning.  

Gjennom planarbeidet legges det til rette for utvikling av diverse næringsformål. Selve tiltaket 
vurderes å ikke være av vesentlig interesse for barn og unge, imidlertid medfører planarbeidet også 
omdisponering av et eksisterende areal, som kan benyttes til friluftsliv og opphold. Ved varsel om 
oppstart kom det ikke innspill fra kommunens barnetalsperson.  

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene (2018)  

Formålet med planretningslinjen er å:  

 Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 
og bygningsloven.  

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.  
 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, samt bidra til avveiing og samordning når 
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser.  

Planlagte tiltak innebærer en utvikling av ny bebyggelse innenfor/mellom en etablert 
bebyggelsesstruktur. Dette medfører økt aktivitet og fortetting i et etablert og bebygd område. Ny 
bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som stiller strenge tekniske krav til 
ny bebyggelse.    

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i dag av skog/spredt trevegetasjon. Arealet inngår som en del av et mindre 
skogsområde. Planområdet har beliggenhet øst for kirken og vest for flyplassen. Planområdet er flatt, 
og det ligger godt til rette for å koble seg på eksisterende veisystemer. Gang- og sykkelveien i nord gir 
gode forutsetninger for myke trafikanter som skal til og fra området. Planområdets beliggenhet tett 
inntil flyplassen tilsier at området er lite egnet for utvikling til støyfølsom bebyggelse. En etablering 
av næringsvirksomheter som planlagt vil sikre lavest mulig konfliktnivå med andre 
arealbruksinteresser.    

 

4.2 Stedets karakter og landskap  
Selve planområdet er en del av et lite skogsområde og er ubebygget. Planområdet er bevokst med 
skrinn laug- og barskog. Arealet har således ingen verdi i et skogsdriftsøyemed. Planområdet er flatt, 
med en intern høydevariasjon på kun 1 meter. Planområdet ligger inneklemt mellom kirken i vest og 
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Rognan flyplass i øst. Hvis man ser området i enda større sammenheng, utgjør planområdet en del av 
et ubebygget areal mellom eksisterende bebyggelse mot Rognan sentrum og Rognan øst – områdene 
ved Saltelva/broen. Umiddelbart vest for planområdet er et bekkedrag som leder vann nordover mot 
sjøen.  

 

Figur 6: Flyfoto av planområdet. Plangrensen er vist med oransje stiplet linje.  

Planområdet har en sentral beliggenhet i Rognan. Store deler av Rognan ligger på en elveslette ved 
utløpet til Saltelva. Nærområdet er derfor svært flatt og høydevariasjonene små. Høyden avtar i 
retning Saltelva. Kirken som ligger rett vest for planområdet, står på en markert kolle som ligger 
høyere i landskapet sammenlignet med omkringliggende bebyggelse. Plasseringen, sammen med 
kirkens funksjon i lokalsamfunnet, gjør det til en viktig markør i lokalsamfunnet Rognan.   
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Figur 7: Flyfoto for del av Rognan med utvalgte funksjoner.  

Rognan har et markert indre sentrumsområde der rådhus og andre funksjoner er lokalisert. 
Sentrumsområdet vurderes å utgjøre arealet avgrenset av E6 i øst, Fv 7464 i vest og sjøen i nord. Se 
figur 8.  

 

Figur 8: Illustrasjon som viser avgrensning av sentrumsområdet.  
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Det er flere større sammenhengende boligklynger i området. Typisk for disse er at de består av lav 
trehusbebyggelse, gjerne i form av eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse.  

Umiddelbart øst for planområdet ligger Rognan flyplass. Dette er en liten flyplass som er mest 
benyttet til hobbybruk. Flyplassen med dets innflyvningssone bidrar til at bebyggelse i dette området 
er begrenset i både størrelse og omfang. Dette bidrar til at landskapsrommet rundt flyplassen 
oppleves som åpent.    

 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Ifølge Miljødirektoratets kartbase er det ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljøer med 
noen form for vern innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Likevel representerer Rognan 
flyplass en kulturhistorisk verdi på bakgrunn av dens historie. Rognan flyplass ble bygget av Luftwaffe 
under krigen, som et alternativ til Bodø flyplass. Rullebanen var 1200 x 60 meter og bestod av 
betongdekke med treseksjoner. Flyplassen er et viktig krigsminne.  

I neste figur vises et bilde fra krigen, der man ser et militært fly og kjøretøy samt kirketårnet. Bildet 
er tatt mot nord.  

 

Figur 8: Bilde fra andre verdenskrig da Rognan flyplass ble etablert og benyttet som 
militær lufthavn. 
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4.4 Naturverdier  
I Rognan er det registrert et stort område for truede karplanter. Planområdet berøres av denne 
registreringen. Registreringens avgrensning er stort og svært upresist, og det er heller ikke registrert 
faktaark på kartbasen. På bakgrunn av dette anses dette som en upålitelig registering.    

Foruten karplanter, der det ikke registrert noen arter med form for vern innenfor planområdet. Cirka 
45 meter syd for planområdet er det imidlertid registrert Storspove. Storspove er en trekkfugl med 
langt nebb som egner seg til å finne «småkryp i sanden». Registreringen fant sted i 1975, og det er 
uvisst i hvilken grad Storspover trekker til området i dag. Planlagte tiltak kommer ikke i direkte 
konflikt med dette, og vurderes å ikke forringe den aktuelle hekkeplassen.  

 

4.5 Rekreasjonsverdi og friluftsliv  
Området er åpent og tilgjengelig for allmennheten. Gjennom området går det i dag en sti som 
forbinder Kirkegata med flyplassen og byggeområdene i sør og vest. Området har jfr. 
Miljødirektoratets kartbase status som friluftsområde- omtalt som flyplasskogen. Gjennom 
planområdet er det stisystemer som krysser planområdet, slik at turgåere kan bevege seg mellom 
Kirkeveien, flyplassen og byggeområdene lengre mot sør.  
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Figur 9: Flyfoto over nærområdet. Planområdet er vist med gult omriss og eksisterende 
stier er fremhevet med grønn strek. 

 

4.6 Landbruk 
Området består av skrinn laug- og barskog og representerer ingen verdi i skogsdrifts- eller 
jordbrukssammenheng.  

 

4.7 Trafikkforhold 
Veisystem  

Planområdet betjenes av Kirkegata, som sammen med FV505 har funksjon som hovedvei inn til 
Rognan sentrum. Fartsgrensen langs planområdet er 60 km/t, det er ikke tilgjengelig ÅDT-tall for den 
aktuelle strekningen. Kirkegata fremstår som en oversiktlig og bred veistrekning, som har mer enn 
god nok kapasitet til å håndtere økt belastning.  

Det sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau forbli planområdet helt frem til Rognan sentrum i 
vest og Saltnes i øst.  
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Kollektivtransport  

Nærmeste kollektivholdeplass er Rognan Auto, avstanden hit er cirka 200 meter. Herfra går det 
regelmessige avganger i lokalrute. Det er hyppigere avganger ved morgen og ettermiddag, slik at det 
er tilrettelagt for at fremtidig ansatte kan ankomme med buss. Herfra går også regelmessige 
regionale ruter til blant annet Setså, Fauske og Bodø.  

Avkjørsler  

Planområdet er ikke betjent med noen avkjørsel i dag. Planarbeidet legger derfor opp til etablering 
av en ny direkteavkjørsel fra Kirkegata.  

 

4.8 Barns interesser 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet med barnas talsperson i Saltdal kommune varslet, men det 
bli ikke gitt merknad.  

Området benyttes sporadisk til friluftsliv og rekreasjon, men det er ikke kjent at barn og unge 
benytter området til lek og lignende. Imidlertid er det god tilgang på arealer som kan benyttes til lek, 
idrett og rekreasjon i nærområdet. Like nord for planområdet er det en ballslette, og cirka 500 meter 
mot sydvest er Dragefossen stadion, med tilhørende idrettsanlegg, ballbinge mv.  

 

4.9 Grunnforhold 
Områdestabilitet  

I forbindelse med planarbeidet har rådgivningsfirmaet Geoteknikk AS blitt engasjert for å vurdere 
områdestabiliteten. I vedlagte rapport oppsummeres det med at:  

«Tiltaket ansees ikke ha noe innvirkning på stabiliteten i området, grunnen til det er at området er 
flatt og grunnen består av friksjonsmasser, silt, sand og grus. Grunnvannet synes ikke å være preget 
av forhold som f.eks. artesisk trykk ifølge CPTu som har vært gjennomført på tomteområdet.  
Terreng- og områdestabilitet er tilstrekkelig i tiltaksområdet.   

Grunnen til stabilitetsvurderingen er at området er relativt flatt og vil ikke være gjenstand for 
utglidning eller har noen definert utløpssone».    

For mer informasjon henvises det til rapporten som ligger vedlagt.  

Forurenset grunn  

Basert på dagens og tidligere bruk av eiendommen er det ingen mistanke om forurenset grunn 
innenfor planområdet.  

Radon 
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Hele området er anvist med moderat til lav aktsomhetsgrad av radon. Det må likevel tas høyde for at 
det kan være radon i tilkjørte fyllmasser. Byggteknisk forskrift stiller nødvendige krav til radonsikring 
nye bygg.  

Flom og overvann  

I forbindelse med planarbeidet har Rambøll blitt engasjert for å vurdere flomfare innenfor området. 
Det anbefales å ta utgangspunkt i dimensjonerende stormflo-nivå på kote 2,36 moh og legge 
overkant gulv på minimum 2,4 moh. (n2000).  

Videre må det være en sikker evakueringsvei fra byggverk og mot Kirkegata og/eller Preben Von 
Ahnens veg. Det betyr at adkomstveien må ligge på minimum på 2,36 moh, ved overkant gulv på 2,4 
moh. Til sammenligning ligger eksisterende kjørebane i Kirkegata på cirka kote 2,8 moh. 

Mot eksisterende kanal/bekk må det etableres en flomvoll. Det er også naturlig at byggegrunnen 
heves mot kanalen, og da kan det være naturlig og fylle mot eksisterende kanals breddekant. 

 

4.10 Støyforhold 
Kirkegata påfører planområdet en viss grad av støy. Verken av Miljødirektoratets- eller kommunens 
kartbase fremkommer det at planområdet berøres av gul eller rød støysone. Likevel er det påregnelig 
at planområdet utsettes for en viss grad av støy fra biltrafikken. I tillegg vil det i forbindelse med 
flyvninger på Rognan lufthavn inntreffe korte perioder med støypåvirkning til planområdet.  

Reguleringsplanen legger opp til etablering av en variasjon av ulike næringsvirksomheter. Dette er 
ikke støyfølsom bebyggelse, og støy fra hhv. trafikk og flyplass vurderes derfor å ikke påføre 
planområdet nevneverdige konsekvenser. Det er tatt inn bestemmelse som sikrer at fremtidig 
bebyggelse og anlegg må tilfredsstille kravene Miljøverndepartementets retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T 1442).  

5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
Innenfor planområdet legges det til rette for utvikling av varierte næringsvirksomheter – 
forretninger, lager, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. I den innledende planfasen er det 
blitt vurdert å etablere forretningsvirksomheter nord i planområdet. For de øvrige arealene innenfor 
planområdet anses det mer realistisk å etablere andre næringsvirksomheter med behov for et visst 
areal. Dette kan for eksempel være lagervirksomheter entreprenørbedrifter, treningssenter og 
lignende. Reguleringsplanen er imidlertid fleksibel med tanke på ulike arealbruksformål.  

Reguleringsplanen sikrer en øvre grense på maksimalt 3000 m2 BRA forretningsareal. Dette 
inkluderer fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine 
og kontorareal. 

Det vil legges til rette for etablering av et nytt veikryss fra Kirkeveien. Denne vil lede videre til intern 
adkomstvei innenfor planområdet. Reguleringsplanen åpner for at dette også kan fungere som en 

386



 

19 

adkomstvei ved en eventuell fremtidig utvikling av områdene sør for planområdet eller 
idrettsanlegget.  

Som nevnt er det i forbindelse med planutarbeidelsen gjort noen vurderinger for hvordan området 
kan utvikles med ny bebyggelse, i figur 11 vises et eksempel.  

 

Figur 10: Illustrasjon som viser hvordan planområdet kan utvikles. NB fortau på 
vestsiden av internveien er også en del av prosjektet. 
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB1-2 

BKB1-2 skal benyttes til næringsformål, - forretninger, lager, kontor og tjenesteyting med tilhørende 
anlegg. Typiske virksomheter som kan være aktuelle er forretninger, lager, håndverksbedrifter, 
entreprenørbedrifter og lignende. Andre eksempler innenfor tjenesteyting kan være frisør, klinikker, 
treningssenter o.l.  

Det skal innenfor BKB1-2 sikres nødvendig areal til parkering, manøvrering, snøopplag, renovasjon, 
eventuell nettstasjon med mere.  

Annen veggrunn grøntareal SVG1-4 

SVG1-4 skal benyttes til grøft og snøopplag.  

Gang- og sykkelvei SGS1-2 

Reguleringsplanen og etablering av nytt veikryss utløser behov for en mindre omlegging av 
eksisterende gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien er trukket noe mot sør i krysset sammenlignet 
med dagens trasé- dette er for å sikre at ventende personbil kan stå i veiarealet mellom gang- og 
sykkelvei ved påkjøring i Kirkeveien.  

Fortau SF 

På vestsiden av internveien SKV vil det etableres et fortau. Fortauet skal betjene den nye 
næringsbebyggelsen innenfor BKB, fungere som en del av turveisystemet samt betjene eventuell 
fremtidig bebyggelse syd for planområdet.  

Kjørevei SKV 

Det legges opp til etablering av et nytt veikryss SKV/Kirkegata. SKV utgjør ny internvei innenfor 
planområdet. Reguleringsplanen åpner for at den skal kunne fungere som en fremtidig adkomstvei 
for eventuell fremtidig utvikling sør for planområdet.   

Vegetasjonsskjerm GV1-2 

GV1-2 skal fungere som vegetasjonsskjerm rundt nærområdet og grønn buffersone. Arealet GV1-2 
skal opparbeides med trær og buskvegetasjon som gir skjermingseffekt. Innenfor GV1 tillates etablert 
flomvoll.  

Sikringssone frisikt H140 

Innenfor H140 tillates ikke sikthinder høyere enn 0.5 meter over tilstøtende veiers planum. 
Enkeltstolper eller trær med høy oppkvistning kan tillates.  

Hensynssone flomfare H320 

Planområdet er lavtliggende og ved flom og store nedbørsmengder kan det oppstå fare for 
oversvømmelse. For å unngå dette kan det være behov for å heve terrenget for deler av området. I 
forbindelse med planarbeidet er Rambøll engasjert for grundigere vurderinger vedrørende dette. 
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Prosjektering av fremtidig bebyggelse og anlegg må skje i tråd med anbefalinger gitt i rapporten som 
ligger vedlagt reguleringsplanen.   

Arealtabell  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse m2. 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    
Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB1-2 15092 
   
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    
Kjøreveg   SKV 1377 
Annen veggrunn grøntareal  SVG1-4 460 
Gang- og sykkelveg  SGS1-2 298 
Fortau SF 714 
   
Nr. 3 Grønnstruktur    
Vegetasjonsskjerm   GV1-2 1112 
   
Hensynssoner PBL § 12-6   
Sikringssone frisikt  H140 545 
Flomfare H320 19055 

 

5.3 Byggegrenser  
I reguleringsplanen er det sikret 4 meter byggegrense rundt byggeområdene BKB1-2. Et unntak fra 
dette er mot nordøst, der det er sikret ekstra stor avstand for å unngå konflikt med 
innflyvningssonen til flyplassen. Reguleringsplanen åpner for at parkeringsplasser og internveier kan 
etableres inntil formålsgrensen, samt øvrig mindre bebyggelse tillates å ha en 1 meters avstand. 
Dette er presisert i bestemmelsene.   

 

5.4 Universell utforming 
Innenfor planområdet er det kun 1 meter høydeforskjell (fratrukket adkomsten i fra Kirkeveien). 
Dette gir gode forutsetninger for å sikre at hensynet med mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
tilstrekkelig grad blir ivaretatt. Hvordan dette løses i detalj vil avklares ved senere detaljprosjektering.  

 

5.5 Bebyggelsens høyde og arealutnyttelse  
I tråd med statlige planretningslinjer og gjeldende retningslinjer for sentrumsutvikling legges det opp 
til en høy arealutnyttelse innenfor planområdet. Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad er satt til 80 % BYA 
innenfor byggeområdene.  

Ny bebyggelse tillates etablert med maksimalt 12 meter gesimshøyde.  
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5.6 Overvann  
Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor 
nedbørsfeltet som planområdet berører i kombinasjon med å lede vann til kommunens 
overvannsnett. Overvann kan føres til terreng i for eksempel eget kultmagasin som graves ned ved 
taknedløp og/eller forsenkninger i terrenget. Størrelsen på et slikt kultmagasin kan beregnes på 
grunnlag den totale andelen «harde flater» (i hovedsak asfalt og takflater) innenfor byggeområdet. 
På den måten kan mesteparten av vannet fordrøyes på egen grunn og gi mindre belastning på det 
kommunale overvannsanlegget.   

Overvann kan også ledes til bekkedrag vest i planområdet. Denne leder vannet videre til 
Saltdalsfjorden.  

 

5.7 Parkering 
Parkering skal løses i tilknytning den enkelte virksomheten innenfor planområdet. 

For næringsbebyggelse skal det opparbeides minst 1 parkeringsplass for bil per 100 m2 BRA og minst 
1 sykkelparkering per 200 m2 BRA for den enkelt virksomhet. Minst 5 % av alle parkeringsplasser skal 
være tilrettelagt for bevegelseshemmede. I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det 
endelige parkeringsantallet for den enkelte virksomhet fastsettes, dette må vurderes i lys av hva 
slags type virksomhet som planlegges.  

 

5.8 Tilknytning til infrastruktur  
Vei 

Det legges til rette for adkomst og påkobling på Kirkeveien. Nytt veikryss SKV er dimensjoner etter 
Statens vegvesens Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss, kapittel 1.3 
Dimensjonerende kjøretøy og kjøremåte – tabell 1.5.  

Renovasjon  

Iris Salten har ansvaret for renovasjonsløsningen i Saltdal kommune. Det vil legges til rette for 
avfallshåndtering innenfor planområdet. Nøyaktig utforming og plassering av dette vil avklares i 
forbindelse med byggesak tilknyttet de enkelte utbyggingsprosjektene.  

Vann- og avløp  

Ny bebyggelse vil koble seg på det eksisterende VA-nettet i området, dette kan gjøres enten fra øst 
eller vest. Det går en avløpsledning gjennom området, denne er imidlertid ikke å regne som en 
selvfallsledning grunnet oppstuving i vest, pumpestasjon må derfor vurderes.  

Overvann kan ledes til bekk. Det er ikke nødvendig kapasitet for brannvann i området. Dette og 
behovet for brannkum må vurderes nærmere og hensyntas i den videre prosjekteringen. 
Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om utarbeidelse av overvannsplan i forbindelse med 
rammesøknad.  
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget  

6.1 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven – vurdering etter § 8-12 
Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. Loven gir bestemmelser om bærekraftig 
bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk 
materiale. Det legges til at naturverdiene og utvikling av området også er tidligere vurdert i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for Selbu sentrum.  

§ 8(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Av Miljødirketoratets kartbase (www.miljostatus.no) er det ikke registrert arter med noen form for 
vern innenfor planområdet. Reguleringsplanarbeidet vurderes å ikke ha negative virkinger på noen 
miljøverdier.    

§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i § 8.   

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.   

Se kommentarer til § 8-9.   

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Tiltaket representerer ingen vesentlige skader på naturmangfoldet.  

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Planlagt tiltak er etablering av ny næringsbebyggelse. Med vanlig byggeteknikk representerer dette 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
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6.2 Flom  
Planområdet er flatt, og deler av området ligger såpass lavt i terrenget at det må heves for å unngå 
flomfare. Overkant gulv bør være på minimum kote 2,4. Nødvendige hensyn til flom vil ivaretas, og 
det forutsettes at anbefalinger gitt i vedlagt rapport fra Rambøll følges opp.  

 

6.3 Handel og sentrumsutvikling  
I forbindelse med planarbeidet har Vista analyse blitt engasjert til å gjennomføre en handelsanalyse 
for planlagte prosjekt, analysen ligger vedlagt reguleringsplanen. Analysen tilfredsstiller de krav 
myndighetene stiller til handelsanalyser og legger nasjonale, regionale og kommunale planmessige 
føringer til grunn. Disse føringene er relatert til den generelle utviklingen i samfunnet og kundenes 
preferanser. Analysen svarer ut de regionale føringenes kapittel 3.2 i fem punkt: 

1. Fylkeskommunen ber kommunen utrede andre tomtealternativ 
2. Fylkeskommunen mener at 700 meters avstand fra sentrum gir økt bilbruk 
3. Handel har effekt på byutvikling 
4. Handelsområde skal ligge på en hovedrute for kollektivnettet 
5. Kirkegata bør ha virksomheter med høy kvalitet og fasade mot gata 

Utdrag fra rapporten med oppsummering av de 5 punktene. 

1. FK ber kommunen utrede andre tomtealternativ 
Fylkeskommunen ber kommunen vurdere andre tomtealternativ. Tiltakshaver har vurdert ti 
alternativ og er etter dialog med kommunen kommet frem til at tomten ved flyplassen er best egnet 
både med hensyn til varetransport og tilgjengelighet for publikum. Tiltaket er planlagt i sentrums 
randsone. I tråd med føringene i fylkesplanen kan etableringer skje utenfor sentrum så sant det er 
tilpasset lokalt omland. Tiltaket er tilpasset lokalt omland, men det søkes samtidig et tilbud 
tilrettelagt for ferie- og fritidssegmentet. 
 
2. FK mener en avstand på 700 meter fra sentrum gir økt bilbruk 
Tiltaksområdet ligger utenfor det som er definert som sentrum, men det ligger innenfor det som er 
definert som tettsted av SSB og dermed innenfor de etablerte by- og tettstedsstrukturene. 
Varehandel skjer normalt så nært bosted som mulig. Det er derfor ikke avstanden til sentrum som er 
avgjørende for hvor vidt man velger å bruke bil, men avstanden mellom forretning og bolig. Hele 
tettstedet Rognan ligger på et flatt område som er lett tilgjengelig med sykkel og gange, og dermed 
godt tilrettelagt for redusert bilbruk. En familie på fire tar hjem dagligvarer tilsvarende mellom 3 og 4 
tonn varer hvert år. Det er derfor de fleste velger å bruke bil for å handle dagligvarer. Fotografiene 
over eksisterende dagligvarebutikker i kapittel 8 i denne rapporten viser at det er høy andel bilbruk 
til dagligvareforretningene i Rognan, uavhengig av beliggenhet. Kollektivdekningen er lav. Det er 
bedre at det brukes bil internt i kommunen enn at folk reiser ut av kommunen for å handle. 
 
3. Handel har effekt for byutvikling 
Tiltaket bidrar til økt tetthet i Rognan ved at varetilbudet utvides og Rognan som handelssted blir 
mer attraktivt. Samtidig bidrar tiltaket til at arealer i tettstedet som har stått ubenyttet blir bygget 
ut. Big-boxes på 1 000 m2 bidrar ikke positivt i en kompakt sentrumskjerne fordi det gir dødrom i 
gateplan, dagligvarer genererer biltrafikk og reduserer urban kvalitet.  
 
4. Handelsområdet skal ligge på en hovedrute for kollektivnettet 
Handelsområdet ligger langs hovedinnfartsåren til sentrum. 
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5. Kirkegata bør ha virksomheter med høy kvalitet og fasade mot gata 
Vi har drøftet attraktivitet og kvalitet i byrommet i kapittel 8. Vi har bemerket at 
dagligvareforretningene som ligger langs Kirkegata har vendt seg bort fra gata og har en lite attraktiv 
fasade mot Kirkegata. Vi anbefaler kommunen i samarbeid med tiltakshaver og arbeide for at 
fasaden mot Kirkegata blir ryddig og velstelt. Dette kan skje med noe beplantning, godt dekke og 
ryddig opparbeidet parkeringsplass. Området er tidligere regulert for friluftsformål og det går en sti 
gjennom området som benyttes lokalt. Det er derfor lagt til grunn fra tiltakshavers side å sikre at en 
sti gjennom området opprettholdes for allmenn ferdsel. Mot nord foreslås formålsgrensen lagt mot 
regulert gang- og sykkelvei for å ivareta formålet om fri ferdsel. Det kan fremme bruk av gang og 
sykkel, slik fylkeskommunen etterspør. Det anbefales at inngangspartiet er utadvendt og fremstår 
arkitektonisk ryddig. 
 
Nedenfor gjengis et utdrag av konklusjonen fra analysen, for nærmere detaljer henvises det til 
vedlagt rapport:  

«Tiltakshaver planlegger etablering av en ny dagligvare og Europris i Rognan tettsted. Ti ulike 
alternativ for lokalisering er vurdert. Det har vært tett dialog med kommunen, som stiller 
tomt til disposisjon for utbygging. Tomten som utbygger i utgangspunktet hadde gitt høyest 
prioritet ble vurdert politisk som mer gunstig for videre sentrumsutvikling i forbindelse med 
utvidet drift av hotellet. Det er en indikasjon på at slike handelsbygg som 
dagligvareforretninger og de nye forretningskonseptene med bredt utvalg av blant annet 
småelektro, jernvarer, interiør og utstyr fremstår som lite egnet i et tettstedssentrum. 
Hotelldrift var vurdert som bedre egnet i sentrum. Tiltaket er tilpasset lokalt omland.  

Underdekning av de vareslag som selges i en Europris-forretning er beregnet til tilsvarende 1 
800 m2. Tiltaket utgjør 1 400 m2. Det er videre beregnet en underdekning tilsvarende 1 000 
m2 for dagligvarer. Her utgjør tiltaket 1.200 m2. De 200 tilsvarer et dagligvareforbruk for 150 
personer. Fordelen med 1 200 m2 -konsepter i forhold til 800 m2 -konsepter i dagligvarer, er 
at med 1 200 m2 -konsepter følger flere ferskvarer. Dette er særlig viktig for å nå 
hyttemarkedet. Man hygger seg gjerne litt mer i helgene når man reiser på hytta. 
Hytteturister er en viktig ressurs for varehandelen i Rognan. De 200 siste kvadratmeterne kan 
være utslagsgivende for å trekke til seg ferie- og fritidssegment.» 

 

6.4 Rekreasjon og friluftsliv  
Reguleringsplanen sikrer at det vil være fremtidig tilgang til stisystemet sør og øst for planområdet. 
Reguleringsplanens bestemmelser legger føringer som sikrer allmenheter muligheten til å krysse 
byggeområdet BKB1/2, slik at man har adkomst til omkringliggende stisystemer. Dette er illustrert i 
neste figur. Det nøyaktige plasseringen av disse adkomstene skal fremgå ved søknad om 
rammetillatelse, men skal kunne kobles på eksisterende stisystem utenfor planområdet.  
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Figur 11: Illustrasjon som viser med piler i hvilken retning det skal sikres forbindelser ut 
av planomådet. Den nøyaktige plasseringen av disse forbindelsene avklares ved 
rammesøknad, men det vesentlige er at det skal koble seg til de eksisterende stiene 
underfor planområdet.  

 

6.5 Stedets karakter og landskap 
Som nevnt i kapittel 4 er planområdet en del av et stort åpent landskapsrom. Reguleringsplanen 
åpner for ny bebyggelse i inntil 12 meters høyde. I de omkringliggende områdene er det en del 
spredt trevegetasjon samt bebygde områder. På bakgrunn av dette- og i kombinasjon med at 
planområdet ligger lavt i terrenget, vurderes det at planlagte tiltak ikke vil skape silhuetter eller være 
spesielt fremtredende i landskapet (fjernvirkning).   

Med tanke på nærvirkningen og sett i lys av dagens arealbruk innenfor planområdet, vil tiltaket 
representere en endret bruk som vil endre stedets karakter og landskap i nærvirkning. Dette vil 
sterkest oppleves fra Kirkeveien, der man får et åpent innsyn til planområdet.  

Saltdal kirke ligger cirka på kote 9, mens planområdet ligger på mellom kote 1,0 og 2,0. Det vil være 
nødvendig med noe oppfylling av planområdet for å ivareta nødvendig sikring mot stormflo. Likevel 
vil den totale høyde på fylling og bebyggelse være vesentlig lavere enn kirkens takform. Kirken vil 
derfor også i fremtiden være fremtredende i landskapet. Kirkens funksjon som markør har stor verdi 
både kulturhistorisk og landskapsmessig.  

 

6.6  Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for 
planområdet. Analysen nedenfor viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for bruk av 
planområdet. ROS-analysen følger reguleringsplanen som et eget vedlegg.  
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7 Innkomne innspill 
1. Nordland fylkeskommune, datert 28.06.2019 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.  

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 
8.2 By- og tettstedsutvikling.  

Areal til kjøpesenter  

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av kjøpesenter med inntil 3000 m2 
forretningsareal. Vi minner om regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (jf. § 8.4 i 
plan- og bygningsloven) som framgår av kap. 7 i Fylkesplan for Nordland 20132025.   

Planbestemmelsen sier at etablering av næringsbebyggelse større en 3000 m² kun er tillatt i sentrum 
av de ti regionsentrene som er i Nordland. Rognan er ikke et slikt regionsenter. Vi gjør derfor 
oppmerksom på at en evt. etablering av handel med mer enn 3000 m2 bruksareal i planområdet er i 
strid med regionale interesser. Dette må være avklart i planbestemmelsene, og vi ber kommunen 
følge opp dette. Det er spesielt viktig siden tiltakshaver har presentert skisser som viser et 
utbyggingspotensiale på mer enn 3000 m2.  

Den regionale planbestemmelsen om kjøpesentre har ikke en entydig forståelse av hva som er 
«bruksareal». I de rikspolitiske retningslinjene (som nå er opphevet) om samme tema ble dette 
imidlertid formulert som følger: «Med bruksareal menes fellesareal og leietakers bruksareal som 
består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal». Nordland fylkeskommune har, 
med bakgrunn i regional planbestemmelse om kjøpesentre (kap. 7.1 i Fylkesplan for Nordland 2013-
2025 og i brev til kommunene i 2013, lagt til grunn følgende i slike saker:  

 Som kjøpesenter regnes også flere enheter lokalisert innenfor et område, som for eksempel 
en handelspark. Spørsmålet om av hva som er å forstå som et område, må gjøres ut fra en 
konkret vurdering.  

 Med bruksareal, BRA, menes fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, 
lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal.  

Handelsanalyse  

I referatet fra oppstartsmøtet går det fram at det skal utarbeides en handelsanalyse og at denne skal 
inngå i planbeskrivelsen. Gitt omfanget av den planlagte handelsvirksomheten og tettstedet Rognans 
og kommunens innbyggertall, er det avgjørende at denne handelsanalysen påviser et grunnlag for 
etablering av handel med et slikt omfang som det her legges opp til.  

Sentrumsutvikling  

Det har i ganske lang tid vært et uttalt ønske fra sentrale og regionale myndigheter, at 
sentrumsfunksjonen skal styrkes ved bl.a. å legge til rette for handel i sentrum av byer og tettsteder. 
Dette bidrar både til mer levende sentrumsområder og ikke minst at flere kan benytte seg av 
handelstilbudet uten bruk av privatbil. Planområdet er utenfor det området som omfattes av 
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kommunedelplan for Rognan sentrum. Selv om det ikke er mer enn 700 m fra sentrumsområdet til 
det planlagte handelsområdet, vil en slik etablering etter all sannsynlighet invitere til mer bruk av 
privatbil enn mindre. Dette er etter fylkeskommunens mening uheldig. Det kan heller ikke sies å være 
i tråd med statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.    

Vi ser av referatet fra oppstartsmøtet at andre områder er vurdert av tiltakshaver, men forkastet. 
Fylkeskommunen er kjent ned at et tidligere planinitiativ med etablering av denne typen handel i 
Vesterfjæra ikke ble vedtatt av kommunestyret. Vi ber likevel kommunen vurdere, sammen med 
tiltakshaver, om det er andre, mer sentrumsnære områder som er aktuelle for en slik etablering.    

Friluftsområde  

Planområdet inngår i det svært viktige friluftsområdet Flyplasskogen, som er et verdifullt 
nærturområde og nærturterreng, jf. Naturbase. Det er svært uheldig hvis dette friluftsområdet blir så 
kraftig beskåret som de foreliggende planene innebærer.  

Klimaendringer 

Av kartverkets sider for framtidig havnivå går det klart fram at planområdet ligger svært utsatt til for 
havnivåstigning og stormflo. Etablering av forretningsvirksomhet her kan derfor være risikabelt.  

Konsekvensutredning  

Referatet fra oppstartsmøtet og kommunens oppstartsmelding avviker noe i spørsmålet om behov 
for konsekvensutredning. Fylkeskommunen legger til grunn kommunens saksframlegg der 
rådmannen konkluderer med at tiltaket ikke utløser konsekvensutredning. Gitt arealets størrelse og 
formuleringen «resterende areal kan brukes til næring», ber vi kommunen vurdere dette spørsmålet 
på nytt fram til saken legges ut til offentlig ettersyn. For det første kan planen falle inn under § 6 og 
vedlegg 1 punkt 24. For det andre må det vurderes etter § 8, vedlegg 2 punkt 10b og 11j. Både 
avstand til sentrum og friluftslivsvurderingen kan tilsi at kommunen kan kreve KU, se for eksempel § 
10, første ledd punkt a, og andre ledd punkt b og c.   

På bakgrunn av det ovenstående gjør fylkeskommunen oppmerksom på at tiltaket kan være i strid 
med regional politikk for handelsetablering, by- og tettstedsutvikling, samt friluftsliv.  

Referat fra oppstartsmøtet følger saken, noe som gir partene et bedre grunnlag for å vurdere 
planene.  

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder 
bør alltid vurderes.  

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer og 
andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der 
barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.   
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 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- 
og bygningsloven § 1-1.   

 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. 

 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer 
god vannkvalitet.   

Kulturminnefaglig  

Rognan flyplass ble bygd av Luftwaffe under krigen, som et alternativ til Bodø flyplass. Rullebanen var 
1200 x 60 meter betongdekke med treseksjoner. Flyplassen, som fortsatt er i bruk, er et viktig 
krigsminne og bør hensyntas i det videre planarbeidet.   

Forøvrig har fylkeskommunen foreløpig ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger.  

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Lokalisering og samordnet areal- og transportplanlegging 

 Planområdet har en god tilgjengelighet for myke trafikanter som bor i Rognan sentrum og 
dets omland. Planområdet ligger også sentralt mellom to etablerte tettsteder i Saltdal, 
Rognan og området øst for Saltelva, noe som innebærer at utviklingen av dette området vil 
bidra til å knytte nærmiljøene tettere sammen, mot en mer helhetlig utvikling og 
sammenhengende tettsted.   

Handel  

 Reguleringsplanen legger ikke opp til mer enn 3000 m2 handelsareal. Arealet vil beregnes i 
tråd med den regionale bestemmelsen.  

 Vista analyse er engasjert for å utarbeide en handelsanalyse. Denne ligger vedlagt 
reguleringsplanen. 

Sentrumsutvikling  

 Tiltakshaver har lenge jobbet med å få til en etablering i Rognan, der flere tomtealternativ 
har blitt vurdert. Den valgte tomta/planområdet er basert på de vurderingene som er gjort og 
de tilgjengelige tomtene det klart beste alternativet.  

Friluftsinteresser 

 Tiltaket vil gripe inn et område bestående av et etablert stisystem. Reguleringsplanen legger 
imidlertid opp til at det skal sikres tverrforbindelse til området øst for planområdet. SKV vil 
sikre tilkomst til områdene sør for planområdet.   
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Stormflo 

 Rambøll har utarbeidet en flomsonekartlegging for deler av Rognan/Saltdal, deriblant også 
dette området. Rapporten fra Rambøll konkluderer med at hensynet til stormflo kan ivaretas, 
forutsatt at anbefalingene i rapporten følges opp. Rapporten i sin helhet ligger vedlagt 
reguleringsplanen og nødvendige krav er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.  

Kulturminnefaglig  

 Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med Rognan flyplass.  

 

2. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 28.06.2019 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.  

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.   

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging 
i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det 
planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må 
gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon 
om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.     

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 
behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette 
kommer klart frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.   

Energianlegg  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 
må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
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vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig.  

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.   
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.   

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen.  

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.  

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.   
 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.   

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.   

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Stormflo 

 Rambøll har utarbeidet en flomsonekartlegging for deler av Rognan/Saltdal, deriblant også 
dette området. Rapporten fra Rambøll konkluderer med at hensynet til flom kan ivaretas, gitt 
at enkelte anbefalinger følges opp. Rapporten ligger vedlagt reguleringsplanen og 
nødvendige krav er sikret i reguleringsplanens bestemmelser. 

Grunnforhold  
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 Geoteknikk AS har foretatt boringer og gjort grunnundersøkelser innenfor planområdet. 
Rapporten konkluderer med at hensynet til områdestabiliteten er ivaretatt. Rapporten ligger 
vedlagt reguleringsplanen og nødvendige krav er sikret i reguleringsplanens bestemmelser. 
 

3. Statens vegvesen, datert 03.07.2019 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 
forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og som 
statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I denne saken uttaler vi oss som statlig 
fagmyndighet.   

Saksopplysninger   

Planområdets beliggenhet er øst for Rognan sentrum, mellom flyplassen og Saltdal kirke. Arealet er 
regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan Skansen/Skansenøyra, vedtatt i 1990.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretnings/næringsvirksomheter 
innenfor planområdet. Det planlegges etablert inntil 3000 kvm handelsareal. De resterende arealene 
vil kunne disponeres til andre næringsformål.  

Arealpolitiske føringer for planarbeidet   

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og langs 
vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon 
om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som 
er utredet av vegloven, skal legges til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for 
vegnormalene.   

Vår vurdering av saken og konklusjon   

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale konsekvenser 
som følge av tiltaket, og trafikksikkerhet.   

På nåværende tidspunkt har vi ingen innspill eller merknader, og vi ser frem til å motta en mer 
konkret plan for videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader 
i den videre planprosessen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Frisiktsonene i vegkrysset er dimensjonert i tråd med håndbok N100.  
 SKV er regulert med 5,0 meter fast dekke og 1,5 grøft/skulder på begge sider.  
 SGS1-2 er regulert med totalt 3,5 meters bredde, hvorav 2,5 meter vil være fast dekke. Dette 

er en tilpasning til dagens gang- og sykkelvei.  
 Veikrysset nord i planområdet er regulert med svingradius 12,5 meter.  
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4. Norges luftsportsforbund, datert 08.08.2019 

Viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Rognan Sentrum Øst, del av 
GNR/BNR 42/5 m.f (Planid: 2019005). 

Planområdet har en sentral beliggenhet med tanke på overordnet infrastruktur og tilgjengelighet til 
beboere/innbyggere. Gjennom planarbeidet ønskes det tilrettelagt for etablering av inntil 3000 kvm 
forretning. 

Norges Luftsportforbund (NLF) stiller seg generelt positive til tiltaket. At det opprettes kommersiell 
virksomhet omkring flyplassen kan bidra til positive synergieffekter i fremtiden. Vi oppfordrer 
tiltakshaver om å ta hensyn til hvilken rolle Rognan flyplass potensielt kan få for lokalsamfunnet med 
inntoget av elektrisk luftfart.  

Planområdets beliggenhet tett inntil flyplassen, tilsier at området er lite egnet for 
utvikling til støyfølsom bebyggelse. En etablering av næringsvirksomheter som planlagt vil sikre lavest 
mulig konfliktnivå med andre arealbruksinteresser – NLF støtter dette.  

 

Forslagsstillers kommentar 

Det er ikke aktuelt å legge til rette for støyfølsom bebyggelse.  

 

5. Sametinget, datert 08.08.2019 

Innledning  

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av forretnings- og næringsvirksomheter i 
Rognan sentrum i Saltdal kommune  

Detaljreguleringens forhold til samiske interesser 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne 
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor 
også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser.  

Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen 
innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale 
planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller 
næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4).  

Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i 
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte 
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer 
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hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Den ble vedtatt av 
Sametingets plenum i juni 2010 og vil være relevant i forbindelse med den her typen av planarbeid. 
Når det gjelder planer i mer tettbebygde strøk viser vi bl.a. til pkt. 5.2.   

Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no:  

https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter  

Detaljreguleringens forhold til samiske kulturminner  

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at 
planforslaget kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 
kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen.  Vi 
minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene for 
reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:  

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune omgående, jf. 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.  

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. 
Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser 
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på 
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Nordland fylkeskommune. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Aktsomhetsplikten er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.  

 

6. Fylkesmannen i Nordland, datert 05.09.2019 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretnings-/næringsvirksomheter 
innenfor planområdet. Det planlegges etablert inntil 3000 m2 handelsareal. De resterende arealene 
vil kunne disponeres til andre næringsformål.  

Selv om avstanden fra Rognan sentrum kun er 700 meter, gjør avstanden sammen med det faktum at 
sentrum her er relativ kompakt, at det sannsynligvis vil bli økt privat bilbruk. I tillegg er det en del 
plasskrevende forretning i Rognan Sør. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
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transportplanlegging stiller strenge krav til utbyggingsmønster og transportsystem for å utvikle 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt 
på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Det er blant annet i retningslinjene uttalt at 
potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk, samt 
at nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med 
mindre arealkonflikter. Videre erfarer man at etablering av slike senter ofte vil få en del utilsiktet 
konsekvenser for sentrum og dets utvikling.   

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om innregulering av forretnings-/næringsvirksomheter i det her 
aktuelle området ligger innenfor nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planlagte tiltak er i tråd med Nordland fylkesplan, som gir en øvre grense på 3000 m2 
forretningsareal i områder som dette.  

Viser for øvrig til kommentaren til Nordland fylkeskommune.  

 

8 Vedlegg  
 Notat områdestabilitet, datert 14.02.2020 
 Notat, flomsonekartlegging, datert 18.03.2020  
 Handelsanalyse, datert 18.06.2020  
 Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 18.05.2021 
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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  

 
Rognan sentrum øst, del av gnr/bnr 42/5 

m.fl., Saltdal kommune 
(nasjonal plan-ID: 2019005) 

 
 
 
 
 
Datert: 24.11.2020 
Sist revidert: 18.05.2021 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Saltdal kommune: dd.mm.åååå.   
 
 
1. GENERELT 
 
1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.  
 
1.2 Reguleringsformål: 
 

1.  Bebyggelse og anlegg (jfr. pbl. 12.5 nr. 1): 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1-2) 

 
2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl. 12.5 nr. 2): 

 Kjøreveg (SKV) 
 Gang- og sykkelvei (SGS1-2) 
 Annen veggrunn grøntareal (SVG1-4) 

 
3.  Grønnstruktur (jfr. pbl. 12.5 nr. 3): 

 Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 
 
1.3 Hensynssoner (jfr. pbl. 12.6):   
 

1. Sikringssone frisikt H140  
2. Flomfare H320 

 
2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl. 12-7 nr. 10) 
 
a) Før ny bebyggelse tillates tatt i bruk skal: 

1) Parkeringsplasser for bil og sykkel være etablert.  
2) SKV frem til opparbeidet tomt, frisiktsoner H140 og renovasjonsanlegg være etablert.  
3) GV1-2 frem til/tilgrensende opparbeidet tomt være etablert.   
4) SGS1-2 og SVG1-4 være etablert i samsvar med plankartet.  
5) Før ny bebyggelse tillates tatt i bruk skal SF frem til/tilgrensende opparbeidet tomt være 
etablert.   
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6) Skal det være sikret gangforbindelse mellom områdene BKB og turveinettet i sør. Plasseringen 
av dette skal avklares ved rammesøknad/igangsettingstillatelse.  
7) Skal stikkledningen under Kirkegata være utvidet.  

b) Ved rammesøknad skal det foreligge planer for etablering av gangfeltet mot Sandbakkveien i 
vest.  

c) Deponering av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter anses som næringsavfall – 
med mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet 
prosjekt. Plan for bruk av overskuddsmasser skal foreligge før igangsettingstillatelse skal gis. 

d) Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en overvannsplan for hele planområdet. 
Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  

 
3. FELLESBESTEMMELSER  
 
a)  Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. 
juni 1978 nr. 50, § 8 (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 

b)  Gjeldende prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse 
og uteoppholdsarealer, i samsvar med gjeldende byggteknisk forskrift (jfr. pbl. 12-7 nr. 4).  

c) Det tillates ikke tilført svartelistet arter til planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2).  
d) Det må til enhver tid påses at støynivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 2016, eller senere versjon (jfr. 
pbl. 12-7 nr. 3). 

e) Det må til enhver tid påses at forurensingsnivået  ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 2012, eller senere 
versjon (jfr. pbl. 12-7 nr. 3). 

f) I forbindelse med rammesøknad skal det påses at prosjekteringen følger opp anbefalingene gitt i 
de vedlagte rapportene om områdestabilitet og flomsonekartlegging (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

g)  Byggegrunnen for byggverk med personopphold må legges på minimum kote 2,4 moh. for 
arealer og tiltak innenfor hensynssone H320. Adkomstvei SKV må minimum legges på kote 2,4 
moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien.  

h) Stikkledningen under Kirkegata må utvides. Endelige løsninger for dette skal avklares i samråd 
med Saltdal kommune.  

 
 
4. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1-2) 
a)  Innenfor byggeområdene BKB1-2 tillates oppført ny bebyggelse for forretninger, lager, kontor og 

tjenesteyting med tilhørende anlegg. Innenfor formålet tjenesteyting tillates også 
håndverksbedrifter og treningssenter (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 5). 

b) Det tillates etablert maksimalt 3000 m2 BRA forretningsformål. Lager, sosiale rom, tekniske rom 
og salgsflate skal medregnes i dette arealet. Ved etablering av bebyggelse med 
forretningsformål i flere etasjer skal hver etasje medregnes (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

c) Det samlede bygningsarealet innenfor planområdet tillates ikke å overskride 15000 m2 BRA.  
d) Ny bebyggelse tillates å ha maksimal gesimshøyde på 12 meter (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
e) Ny bebyggelse innenfor planområdet skal gis en helhetlig utforming med tanke på form, farge og 

materialbruk. Det skal sikres at all bebyggelse gis et helhetlig uttrykk med en tydelig 
sammenheng, selv om området vil utvikles over tid (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
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f) Støyskjerming, internveier, renovasjonsanlegg, overbygde parkeringsplasser o.l. tillates etablert 
inntil 1 meter fra nærmeste formålsgrense. Markparkering tillates etablert inntil formålsgrensen 
(jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 

g) Innenfor planområdet tillates etablert ny trafostasjon ved behov. Plasseringen av dette skal 
godkjennes av Saltdal kommune og netteier (jfr. pbl. 12-7 nr.1 og 2). 

h) Parkeringsdekning: (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
-  For næringsvirksomheter skal det etableres minimum 1 parkeringsplass for bil per 100 m2 

BRA og minimum 1 sykkelparkering per 200 m2 BRA for den enkelte virksomhet.  
- Minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.   

i) I forbindelse med søknad om byggetillatelse for ny bebyggelse skal det redegjøres for 
bebyggelsens plassering, farge og materialbruk (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 4). 

j) I forbindelse med byggesøknad skal det redegjøres for plassering og dimensjonering av 
renovasjonsanlegg (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

k) Sammen med byggesøknad skal det fremlegges en helhetlig situasjonsplan for hele delfelt som 
byggetiltaket inngår i (BKB1 eller BKB2), som illustrerer hvordan delfeltet kan utvikles. Dette for 
å sikre at enkelte byggetiltak ikke forringer muligheten for fremtidig utvikling for resterende del 
av byggeområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

l) Det skal utarbeides en utomhusplan som vedlegges byggesøknad. Utomhusplan med eventuelle 
snitt skal foreligge i hensiktsmessig målestokk. Utomhusplan skal minimum vise (jfr. pbl. 12-7 nr. 
1, 2 og 4). 
- Bebyggelsens plassering og tak-/møneretning samt snitt som viser eksisterende og planlagt 

terreng  
-  Nytt terreng skal vises med nødvendige punkthøyder og fallforhold  
-  Høyder på veg, tomt, bebyggelse og gjerder skal angis sammen med eventuelle støttemurer 

som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller 
-  Trafikkforhold med snuareal, fortau, avkjørsel fra SKV, parkering og sykkelparkering 
-  Utforming av renovasjonsanlegg 
-  Håndtering av overvann og flomsikringstiltak  
-  Grønnstruktur 
-  Snøopplag 
-  Påkobling til eksisterende stisystem 
-    Belysning  

 
5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
5.1 Kjøreveg (SKV) 
a)  SKV skal fungere som en internvei innenfor planområdet samt adkomstvei ved eventuell 

fremtidig utvikling av områdene sør for planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
b) SKV med tilhørende frisiktsoner skal opparbeides i tråd med plankartet (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
 
5.2 Gang- og sykkelvei (SGS1-2) 
a) SGS1-2 skal opparbeides som vist på plankartet (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
 
5.3 Annen veggrunn grøntareal (SVG1-3)  
a)  SVG1-4 skal være grøft- og sideareal langs SGS1-2 (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7). 
b) SVG1 tillates å beplantes med trær for å oppnå et mykere preg, der dette ikke kommer i konflikt 

med frisiktsoner H140 (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
 
5.4 Fortau (SF) 
a) SF skal etableres i tråd med plankartet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7). 
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b) SF skal betjene virksomhetene innenfor planområdet, fungere som turvei samt betjene 
eventuelle fremtidige etableringer syd for planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7). 

c) Det skal etableres parkbelysning langs med fortau (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 
 
6. GRØNNSTRUKTUR   
 
6. Vegetasjonsskjerm (GV1-2)  
a) GV1-2 skal fungere som en grønn buffersone mellom ny bebyggelse og kirkegården og 

bebyggelsen og det åpne landskapet mot sør (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 
b) GV1-2 skal opparbeides med busk- og trevegetasjon som tilfører området grønne kvaliteter og 

skjermingseffekt (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 
c)  Det tillates etablert flomvoll innenfor GV1. Flomvollen skal beplantes jmf pkt b) (jfr. pbl. 12-7 nr. 

1 og 2). 
 
7.  HENSYNSSONER  
 
7.1 Sikringssone frisikt H140 
a) Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers plan. 

Enkeltstolper tillates innenfor frisiktsonen (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
 
8.  EIEFORM (jfr. pbl. 12-7 nr.14).   
 
8.1 Privat, felles og offentlig eiet 
a) SGS1-2 og SVG1-4 skal være offentlig eiet.  
b) SKV og SF er utgangspunktet felles eiet, men kan også overdras til Saltdal kommune dersom 

dette er hensiktsmessig.    
c) BKB1-2 og GV1-2 skal være privat eiet.  
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Uttalelse med innsigelse - detaljregulering - Rognan sentrum øst - Saltdal 

Det vises til oversendelse av 22.03.2021 i forbindelse med høring av forslag til detaljregulering 
Rognan sentrum øst, plan id 2019005. 
 
Planområde utgjør 19,1 dekar og ligger øst for Rognan sentrum. Hensikten med planarbeidet er å 
tilrettelegge for et næringsareal for kombinerte formål med forretninger, lager, kontor og 
tjenesteyting med tilhørende anlegg. Innenfor formålet tjenesteyting tillates også håndverksbedrifter 
og treningssenter. Det tillates etablert maksimalt 3000 m2 BRA forretningsformål. 
 
Statsforvalteren har i henhold til brev av 22.12.2017 fått delegert myndighet til å samordne og 
avskjære innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det innsigelse fra Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). 
 
 
INNSIGELSER  
 
1. Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull risiko- og 

sårbarhetsvurdering 
 
Forslag til løsning:   Fullverdig ROS-analyse må gjennomføres, hvor mulige konsekvenser av 
utbygging utenfor planområdet er tilstrekkelig utredet. I tillegg må risikoreduserende tiltak som 
minimum kotehøyde og oppdimensjonering av stikkrennen tas med i bestemmelsene. 
Planbestemmelsene må sikre at planlagt utbygging vil være flomsikker.  

 
 

2. NVE fremmer innsigelse da flomfaren ikke er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og 
planbestemmelser. 

 
Forslag til løsning:  Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor 
hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet 
til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes. 
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Vurdering og begrunnelse  
 
Statsforvalterens innsigelse 
 
Jf. plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
 
I følge DSBs retningslinjer for Fylkesmannens (Statsforvalterens) bruk av innsigelse for å ivareta 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kan det fremmes innsigelse «når det er mangelfull 
ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten». Deriblant hvor risiko- 
og sårbarhetsanalysen er mangelfull etter lovens vilkår. Dette gjelder blant annet dersom mulige 
konsekvenser av utbyggingen utenfor planområdet ikke er tilstrekkelig utredet.  
 
Av oversendt planbeskrivelse med bestemmelser for Rognan sentrum øst 42/5 med flere, kan vi ikke 
se at mulige konsekvenser av utbyggingen utenfor planområdet er tilstrekkelig utredet, ved 
fremtidig flom og stormflo. Planbestemmelsene ivaretar ikke tilstrekkelig sikkerhet, da det er 
ingenting som tilsier at planlagt utbygging vil være flomsikker. Planområdet er flomutsatt både med 
hensyn til nærliggende bekk og stormflo. 
 
Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet 
fremover. Dette vil også føre til mer overvann. Det stilles derfor større krav til 
overvannshåndteringen i fremtiden. For planområdet gjelder dette spesielt ved at skog og mark blir 
erstattet med harde flater som vil øke avrenning i et allerede flomutsatt område. Dette vil gi 
utfordringer med hensyn til nærliggende bekk.  
 
Stikkrennen under Kirkegata har for dårlig kapasitet til å tåle økt avrenning med tanke på fremtidig 
klima og planlagt utbygging. Denne må derfor utbedres før utbygging, for å sikre området før det tas 
i bruk. Dette må inn i planens rekkefølgebestemmelser.  
I tillegg må minimum kotehøyde inn i bestemmelsene, slik at planlagt utbygging vil oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK 17 kap. 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger og plan- og bygningsloven § 
28-1 om sikker byggegrunn.  
 
Det at ROS-analysen er mangelfull, og planbestemmelsene ikke ivaretar tilstrekkelig sikkerhet slik at 
planlagt utbygging vil være flomsikker, anser Statsforvalteren å være mangel ved planen. Det 
fremmes derfor innsigelse på dette grunnlag. 
 
Forslag til løsning:  
Fullverdig ROS-analyse må gjennomføres, hvor mulige konsekvenser av utbygging utenfor 
planområdet er tilstrekkelig utredet. I tillegg må risikoreduserende tiltak som minimum kotehøyde 
og oppdimensjonering av stikkrennen tas med i bestemmelsene. Planbestemmelsene må sikre at 
planlagt utbygging vil være flomsikker.  
 
Statsforvalteren oppfordrer til å bruke DSB sin veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging til gjennomføring av ROS-analyse. 
 
Norges vassdrags- og energidiretorat 
 
NVE har fremmet innsigelse til planforslaget ved brev av 28.04.2021. Dette etter følgende vurdering 
om forholdet til flom og erosjon:   
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I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er derfor positivt at 
det er foretatt vurderinger av flomfaren, jfr. Flomfarevurdering næringsområde i Rognan, Saltdal 
kommune utført av Rambøll i mars 2020. Flomfarevurderingen er utført i henhold til NVEs veiledere, og 
vi har ikke ytterligere merknader til denne. Flomfarevurderingen konkluderer med at planområdet er 
flomutsatt både med hensyn til nærliggende bekk som grenser til planområdet mot vest og stormflo, og 
at sikringstiltak vil være nødvendig før utbygging tillates. I henhold til TEK 17 § 7-2 må planområdet 
sikres mot en 200-årsflom, både fra bekk og stormflo, i tillegg til at forventede klimaendringer må 
hensyntas.   

Flomfarevurderingen anbefaler at byggegrunnen for byggverk med personopphold legges på minimum 
kote 2,4 moh. Det betyr at store deler av tomten må heves. Videre anbefales det at også adkomstvei 
legges på kote 2,4 moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien. Nye byggverk skal plasseres 
minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for eksisterende kanaliserte bekkeløp må ikke reduseres som 
følge av ny fylling. Fyllingen/byggegrunnen må erosjonssikres mot bekkeløpet. 

Vi kan imidlertid ikke se at anbefalingene i Rambølls flomfarevurdering er tilfredsstillende ivaretatt i 
plandokumentene. Temaet flom er kun nevnt i planbestemmelsene (fellesbestemmelser) § 3 f) hvor det 
beskrives at anbefalingene gitt i flomfarevurderingen skal følges opp i forbindelse med rammesøknad. 
Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetskravene i TEK17 § 7-2 skal være innfridd på siste plannivå, det vil si 
at utredning av naturfare ikke kan forskyves til byggesaksnivå. I dette tilfellet er utredningene foretatt, 
men ikke forankret i planbestemmelsene. NVE har derfor innsigelse til detaljreguleringsplanen.  

Hele planområdet er avsatt som hensynssone H320 Flomfare uten at det er knyttet bestemmelser til 
hensynssonen. En hensynssone uten tilhørende bestemmelse er ikke juridisk bindende. Dersom det 
stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i 
Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og 
innsigelsen vil kunne trekkes. 

Statsforvalteren finner å fremme NVEs innsigelse. Kommunen bes også merke seg planfaglig 
merknad om krav til samlet overvannsplan. 

 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsene medfører at planen ikke kan egen godkjennes av Kommunestyret slik den nå foreligger. 
Løsningsforslag er framlagt. 
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Cato Karlsen  
 Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Saksbehandler hos Statsforvalteren: 
Stine Gabrielsen Kommunal- og beredskapsavdelinga 
 
 
Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
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Uttalelse ved offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Rognan øst - 
Saltdal kommune   
 
Saken gjelder detaljregulering for å legge til rette for ny næringsvirksomhet, primært detaljhandel. 
Det planlegge etablert lokaler med inntil 3000 m2 bruksareal. Innenfor byggeområdene BKB1 og 
BKB2 tillates det oppført ny bebyggelse for forretninger, lager, kontor og tjenesteyting med 
tilhørende anlegg. Planområdet er vel 19 daa. Det er kommunens vurdering at planene ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. Planområdet er i dag regulert som friområde i plan fra 1975. 
Fylkeskommunen ga innspill ved oppstart i brev av 28/8-2020. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse. 
 
Merknader 
Avstand til sentrum 
I vårt innspill ved oppstart ga vi uttrykk for at plasseringen av ny handelsvirksomhet i dette området 
er noe uheldig på grunn av avstanden til Rognan sentrum. Vi registrerer at kommunen ikke deler 
denne oppfatningen og at en leting etter alternative, mer sentrale, områder for lokalisering ikke har 
ført fram. Fylkeskommunen tar dette til orientering. 
 
Arealformål 
I plankartet er hele planområdet gitt arealformåleet «Kombinert bebyggelse og anleggsformål for 
begge feltene BKB1 og BKB2. I utbyggingsplanene som nå foreligger tenkes nytt kjøpesenter 
plassert i felt BKB1. Videre planer for BKB2 er mer uklare, men i planbeskrivelser skisseres det 
mulig videre utbygging av lager, m.m. innenfor et totalt bygningsareal på i planområdet på 15 000 
m2. Planbestemmelsene setter klare begrensninger for omfanget av kjøpesenteret, slik at det er 
innenfor den regionale planbestemmelsen for kjøpesenter på 3 000 m2. Det er viktig at kommunen 
følger opp dette når området utvikles. 
 
Fylkeskommunen vil videre tilrå at arealformål for BKB2 endres slik at det settes tydeligere grenser 
for hva slags virksomhet som kan lokaliseres her. Vi foreslår at det reguleres til arealformål 1350 
Lager.  
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Ferdsel og friluftsområdet 
Det er i utgangspunktet uheldig at et stort friområde blir borte med den planlagte utbyggingen. Av 
kart og flyfoto går det dessuten fram at det i dag er etablert flere stier/turveger gjennom 
planområdet. Vi ber kommunen se til at disse påkobles planlagte fortau/gangveger slik at det blir 
naturlig å bruke dem. Dette gjelder spesielt stien som går fra Preben von Ahnens veg i vestlig 
retning. Ferdselen langs denne stien bør ledes gjennom planområdet på en sikker måte. 
 
Havnivå 
Som vi påpekte i vårt innspill ligger planområdet utsatt til for evt. havnivåstigning ved stormflo, o.l. 
Vi ber kommunen vurdere å ta inn i bestemmelsene om minste kotehøyde for nye bygg. Vi minner 
om kommunens særlige ansvar om å tilse at grunn som bebygges eller endres er tilstrekkelig 
sikker med tanke på farer eller ulemper som følge av natur- eller miljøforhold, jf. plan- og 
bygningsloven § 28-1, andre ledd.  
 
Kulturminner 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente, verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er 
tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
fellesbestemmelsene til planen. Bestemmelsen tar imidlertid ikke høyde for at kulturminne-
forvaltningen i Nord- og Midt-Norge er todelt. Vi ber om at begrepet fylkeskonservatoren byttes ut 
med Nordland fylkeskommune og Sametinget.  

Vurderingen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

Veiledning 
Digital plandialog 
Det er positivt at planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn er offentliggjort på Nordlandsatlas. 
For kommunens innbyggere er det enda viktigere at planen er lett tilgjengelig på kommunens 
nettsider. 
 
 
Kontakt 
Kulturminner Martinus Hauglid 75 65 05 26 
Annet Håkon Renolen 75 65 05 46 

 
 

413



 3 

Med vennlig hilsen 
 
 
Katrine Erikstad 
Seksjonsleder Plan- og ressursutvikling     Håkon Renolen 
         rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til:     
Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statsforvalteren i Nordland  Postboks 1405 8002 BODØ 
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NVE fremmer innsigelse - Detaljreguleringsplan Rognan sentrum øst, 

Planid 2019005 - Saltdal kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 22.03.2021 og vårt generelle innspill til planoppstart datert 

04.07.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

NVE kan ikke se at flomfare er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og planbestemmelser. Med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til Detaljreguleringsplan for 

Rognan sentrum øst. Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor 

hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet 

til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes. 

Saksopplysninger 

Formålet med reguleringen er å legge til rette for nye næringsvirksomheter. Det planlegges etablert 

inntil 3000 m² handelsareal. Forslagsstiller er Norsk prosjektutvikling AS, mens HS arealplan AS er 

engasjert som plankonsulent. Planområdet er ca 19,1 dekar. For å sikre en hensiktsmessig påkobling til 

veisystemene er deler av eksisterende veiareal tatt med i planområdet.  

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. I kommuneplanens arealdel er området ikke avsatt til 

noe formål, men er en del av et større område vist som «unntatt rettsvirkning». I gjeldende 

reguleringsplan (1990) er det aktuelle området regulert til friluftsområde/park.  

NVEs vurdering 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
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erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Flom og erosjon 

I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er derfor positivt 

at det er foretatt vurderinger av flomfaren, jfr. Flomfarevurdering næringsområde i Rognan, Saltdal 

kommune utført av Rambøll i mars 2020. Flomfarevurderingen er utført i henhold til NVEs veiledere, og 

vi har ikke ytterligere merknader til denne. Flomfarevurderingen konkluderer med at planområdet er 

flomutsatt både med hensyn til nærliggende bekk som grenser til planområdet mot vest og stormflo, og 

at sikringstiltak vil være nødvendig før utbygging tillates. I henhold til TEK 17 § 7-2 må planområdet 

sikres mot en 200-årsflom, både fra bekk og stormflo, i tillegg til at forventede klimaendringer må 

hensyntas.   

Flomfarevurderingen anbefaler at byggegrunnen for byggverk med personopphold legges på minimum 

kote 2,4 moh. Det betyr at store deler av tomten må heves. Videre anbefales det at også adkomstvei 

legges på kote 2,4 moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien. Nye byggverk skal plasseres 

minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for eksisterende kanaliserte bekkeløp må ikke reduseres som 

følge av ny fylling. Fyllingen/byggegrunnen må erosjonssikres mot bekkeløpet. 

Vi kan imidlertid ikke se at anbefalingene i Rambølls flomfarevurdering er tilfredsstillende ivaretatt i 

plandokumentene. Temaet flom er kun nevnt i planbestemmelsene (fellesbestemmelser) § 3 f) hvor det 

beskrives at anbefalingene gitt i flomfarevurderingen skal følges opp i forbindelse med rammesøknad. 

Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetskravene i TEK17 § 7-2 skal være innfridd på siste plannivå, det vil 

si at utredning av naturfare ikke kan forskyves til byggesaksnivå. I dette tilfellet er utredningene foretatt, 

men ikke forankret i planbestemmelsene. NVE har derfor innsigelse til detaljreguleringsplanen.  

Hele planområdet er avsatt som hensynssone H320 Flomfare uten at det er knyttet bestemmelser til 

hensynssonen. En hensynssone uten tilhørende bestemmelse er ikke juridisk bindende. Dersom det 

stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i 

Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og 

innsigelsen vil kunne trekkes. 

Grunnforhold 

I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for marin leire og består av 

elveavsetninger. NVE synes derfor det er positivt at grunnforholdene er utredet, jfr. Geoteknisk 

datarapport Rognan, Saltdal kommune - Regulering av næringstomt utført av Geoteknikk AS, datert 

10.02.2020. Det ble ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet og det konkluderes med at tiltaket ikke 

vil ha innvirkning på områdestabiliteten. Området er relativt flatt og grunnen består av friksjonsmasser, 

silt, sand og grus.  

Selv om den geotekniske utredningen ikke er utført helt i henhold til NVEs veiledere (tidligere veileder 

7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred eller vår nye veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred) mener 

NVE at grunnforholdene i dette tilfellet er tilstrekkelig utredet og har ikke ytterligere merknader til 

dette. 

Skredfare 

I henhold til NVE Atlas ligger planområdet utenfor aktsomhetsområder for skred (snøskred, steinsprang 

og jord- og flomskred) og vi har ikke ytterligere merknader til dette. 

 

416

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 
Side 3 

 

 

 

Overvann 

I planbeskrivelsen er det beskrevet at overvann kan føres til terreng i for eksempel eget kultmagasin som 

graves ned ved taknedløp og/eller forsenkinger i terrenget. Videre er det beskrevet at overvann kan ledes 

til bekkedrag vest i planområdet, som igjen leder vannet videre til Saltdalsfjorden. 

NVE synes det er positivt at temaet overvann er vurdert i planbeskrivelsen. Vi kan imidlertid ikke se at 

dette er ivaretatt i plankart eller planbestemmelser. Det bør stilles krav om samlet overvannsplan for hele 

planområdet. NVE ber om at dette blir ivaretatt før endelig vedtak av planen. 

Ellers kan nevnes at hovedprinsippene for håndtering av overvann; tre-trinnsstrategien (1. infiltrering, 2. 

fordrøyning, 3. avrenning) bør legges til grunn når det tilrettelegges for nye byggeområder. Dette er 

spesielt viktig i tilfeller hvor det tilrettelegges for store arealer med tette flater, som i denne planen. NVE 

mener at man istedenfor konvensjonelle, vanligvis lukkede løsninger, med fordel kan ta i bruk mer 

ukonvensjonelle, mer åpne blå-grønne løsninger. Altså en fremtidsrettet og klimatilpasset 

overvannshåndtering ved f.eks. grønne tak på bygninger, infiltrasjonsgrøfter, regnbed og permeable 

flater på parkeringsplasser. 

Energianlegg 

Planområdet berører ikke anlegg for produksjon og overføring av energi og NVE har derfor ikke 

merknader til dette. 

Oppsummering  

Innsigelse 

 NVE kan ikke se at flomfare er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og planbestemmelser. Med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til Detaljreguleringsplan for 

Rognan sentrum øst.  

Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone H320, jfr. 

anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil være 

tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes. 

Planfaglig merknad 

 Det bør stilles krav om samlet overvannsplan for hele planområdet. NVE ber om at dette blir 

ivaretatt før endelig vedtak av detaljreguleringsplanen. 

 

For mer informasjon, nyttige veiledere og verktøy se www.nve.no/arealplanlegging/. Ved spørsmål eller 

lignende kan undertegnede kontaktes. 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

seksjonssjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Saltdal kommune Arkiv: 2019005 

Arkivsaksnr: 2018/1582-19 

Saksbehandler:  Frode Tjønn 

 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 9/21 16.02.2021 

   

1. gangs behandling. Offentlig ettersyn . Detaljreguleringsplan for Rognan 
sentrum øst. Plan id 2019005 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Plankart Rognan sentrum øst 080221-A3-L 
2 Planbeskrivelse Rognan sentrum øst 080221 
3 Bestemmelser Rognan sentrum øst 080221 
4 Fylkesmannen 
5 Handelsanalyse Rognan 
6 KU-vurdering Rognan 011118 
7 Nordland fylkeskommune 
8 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Rognan Sentrum Øst  
9 Notat flomsonekartlegging 180320 
10 Notat områdestabilitet 140220 
11 NVE  
12 Sametinget 
13 Statens vegvesen 
14 Referat oppstartsmøte 

 
Saksopplysninger 
Forslagsstiller er Norsk prosjektutvikling AS. HS arealplan AS er engasjert som plankonsulent for 
utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for deler av Rognan øst (flyplassområdet).  Saltdal 
kommunestyre behandlet forespørsel om oppstart av endringen i møte 20.06.19, sak 39/19. 
 
Innenfor planområdet legges det til rette for utvikling av varierte næringsvirksomheter – forretninger, 
lager, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. I den innledende planfasen er det blitt vurdert å 
etablere forretningsvirksomheter nord i planområdet. For de øvrige arealene innenfor planområdet anses 
det mer realistisk å etablere andre næringsvirksomheter med behov for et visst areal. Dette kan for 
eksempel være lagervirksomheter entreprenørbedrifter, treningssenter og lignende. Reguleringsplanen er 
imidlertid fleksibel med tanke på ulike arealbruksformål. 
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Reguleringsplanen sikrer en øvre grense på maksimalt 3000 m2 BRA forretningsareal. Dette inkluderer 
fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal.  
 
Lokalisering: 
Planområdets beliggenhet er øst for Rognan sentrum, mellom flyplassen og Saltdal kirke. Avstanden til 
Saltdal rådhus er cirka 750 meter. 
 
Innspill til oppstart: 
Varsel om planoppstart av planarbeid ble kunngjort i Saltenposten den 04.07.2019. Høringsinstanser og 
naboer ble varslet med brev den 28.06.2019. Frist for å gi merknader ble satt til den 20.08.2019. Ved 
merknadsfristen var det mottatt totalt 6 merknader.  Plankonsulent har svart ut merknadene til 
oppstartvarselet på tilfredsstillende måte. 
 
Det foreligger ingen varsel om innsigelser til planarbeidet. 
 
Plankonsulent har fulgt plan og bygningslovas bestemmelser om høring og medvirkning. Planen kan 
realitetsbehandles.  
 
Vurdering 
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Planens innhold

 
 
 
BKB1-2. Bebyggelse og anlegg. 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB1-2  
BKB1-2 skal benyttes til næringsformål, - forretninger, lager, kontor og tjenesteyting med 
tilhørende anlegg. Typiske virksomheter som kan være aktuelle er forretninger, lager, 
håndverksbedrifter, entreprenørbedrifter og lignende. Andre eksempler innenfor tjenesteyting 
kan være frisør, klinikker, treningssenter o.l. 

- Det tillates etablert maksimalt 3000 m2 BRA forretningsformål. Lager, sosiale rom, 
tekniske rom og salgsflate skal medregnes i dette arealet. (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

- Det samlede bygningsarealet innenfor planområdet tillates ikke å overskride 15000 
m2 BRA. 

 f_SKV (felles veg) til forretningsområdet. Direkte innkjøring fra Kirkegata. Ikke 
kommunal drift. 

 F_SF fortau til området. Felles fortau. Ikke offentlig. (kan overdras senere ved utvikling 
av området mot idrettsanlegg) 
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 (o_SGS1-2) Omlegging gang og sykkelveg for tilpassing av innkjøring. Offentlig g/s 
veg. Kommunal drift 

 O_SVG1-4 annen veggrunn – grøntareal, offentlige arealer, kommunal drift. 
 GV1-2 Vegetasjonsskjerm mot bekk i vest og Saltdal kirkegård  
 H320 Hensynssone flomfare 

 
05.02.2021 ble det gjennomført et møte mellom planavdelingen og tiltakshaver. Det ble ikke 
ført referat fra møtet som i korthet besto av: 

 Bedre tilknytning friluftsområder i sør og nord ved tilrettelegging av fortau og belysning. 
Tiltakshaver var enig i fortau, men en måtte vurdere eventuell belysning og eierskap, 
samt strømtilknytning. 

 Estetisk utforming på bebyggelsen. Skisser for byggeskikk skal vedlegges etter offentlig 
ettersyn. Estetikk er nevnt generelt og kun påpekt i handelsanalysen. Påpekt fra 
planavdelingen at planen sier lite om dette. Imidlertid er det heller ikke vesentlige 
innspill på dette på oppstartsvarselet. Tiltakshaver oversender skisser ved behandling 
etter offentlig ettersyn. 

 Byggeområde BKB1 og 2 var i opprinnelig planforslag omtalt tilrettelagt til lettere 
industri. Lettere industri skal være forbeholdt andre industriområder sør på Rognan. 
Innhold i BKB2 må klargjøres bedre. Det ble her nevnt privat tjenesteyting. 

 Snøopplagsplass må nevnes 
 Tydeliggjøring av hva som kan etableres av virksomhet i de søndre områdene (BKB2) 

ble tatt opp med tiltakshaver.   
 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 39/19, 20.06.2020 som følger:   
Rådmannen anbefaler at det kan igangsettes arbeid med oppstart planarbeid for 
forretningsområde på gnr/bnr 42/5, 217 og 28 som foreslått av tiltakshaver. Rådmannen viser 
til rikspolitisk bestemmelse om etablering av kjøpesenter og hvilke analyser som skal 
gjennomføres jfr. Fylkesplan for Nordland. Krav til handelsanalyse skal også legges til grunn 
for etablering under 3.000m2. 
 
Det skal legges vekt på følgende:  
 

 Klima og miljøvennlige løsninger  
 Estetisk utforming av parkeringsplasser og belysning (krav til kvalitet/materialbruk)  
 Gode løsninger for sammenkopling mellom G/s veger og Flyplasskogen, samt 

adkomstveg til idrettsanlegget.  
 Universell utforming  
 Beplantning  
 Beskrivelse løsning VA/overvann.  

 
Planens innhold vurderes i forhold til kommunestyrets vedtak, samt generelle kommentarer til 
planformål og planbestemmelser forøvrig. 
 
Handelsanalyse: 
Det er utarbeidet egen handelsanalyse. Tiltakshaver planlegger etablering av en ny dagligvare og 
Europris i Rognan tettsted. Handelsanalysen gir følgende konklusjon: 
 
Underdekning av de vareslag som selges i en Europris-forretning er beregnet til tilsvarende        
1 800 m2. Tiltaket utgjør 1 400 m2. Det er videre beregnet en underdekning tilsvarende 1 000 m2 
for dagligvarer. Her utgjør tiltaket 1.200 m2. De 200 tilsvarer et dagligvareforbruk for 150 
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personer. Fordelen med 1 200m2 konsepter i forhold til 800 m2 -konsepter i dagligvarer, er at 
med 1 200 m2 -konsepter følger flere ferskvarer. Dette er særlig viktig for å nå hyttemarkedet. 
Man hygger seg gjerne litt mer i helgene når man reiser på hytta. Hytteturister er en viktig 
ressurs for varehandelen i Rognan. De 200 siste kvadratmeterne kan være utslagsgivende for å 
trekke til seg ferie- og fritidssegment. 
 
Klima og energiløsninger: 
Det vises til vurderinger vedrørende Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Fokus har i all hovedsak vært på lokalisering og biltrafikk, mindre på 
energivennlige bygninger og klimavennlige energiformer.   
 
Det er i høringsperioden er ønskelig å få innspill på bestemmelser for å   utformet 
planbestemmelser som gir optimal klima og energivennlige nybygg slik at dette kan 
implementeres i planbestemmelsene. Tiltakshaver må likevel forholde seg til TEK 17. 
 
Estetisk utforming av parkeringsplasser og belysning (krav til kvalitet/materialbruk)  
Reguleringsplanens beskrivelse og planbestemmelser sier mindre om dette punktet. Det er satt 
krav til utarbeidelse av utomhusplan men omfatter ikke dette punktet. Krav til materialbruk kan 
bla. settes som egne bestemmelser. Det er ikke ønskelig med en parkeringsflate, men at det er 
beplanting og elementer som bryter opp plassen. I tillegg må det i utomhusplanen vises til 
belysing. Belysing må være med på å fremheve bygningens estetiske uttrykk og gi plassen et 
estetisk preg. Planens fremstilling av estetiske kvaliteter til selve bygget og omgivelsene er noe 
mangelfull og etter samtale med tiltakshaver vil det forelegges skisser for utvikling til 2. gangs 
behandling i formannskapet. 
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Gode løsninger for sammenkopling mellom G/s veger og Flyplasskogen, samt adkomstveg til 
idrettsanlegget.  

 
Figur 1: Illustrasjon som viser med piler i hvilken retning det skal sikres forbindelser ut av 
planområdet. Den nøyaktige plasseringen av disse forbindelsene avklares ved rammesøknad, 
men det vesentlige er at det skal koble seg til de eksisterende stiene utenfor planområdet.  

Sammenkopling er god for g/s veg til området.  

 
Figur 2 Turstier merket med blått 

Tursti mot øst (Nygård/Skansen) 
Det er etablert en tursti på tvers av flyplassen. I forslag til reguleringsplan ender denne opp i 
BKB1. Turstien fungerer også som gjennomfartsåre til Rognan sentrum (snarveg). Ferdsel 
gjennom området er ikke forbudt selv om det er flyplass.  Det bør likevel være en mulighet å 
kunne passere gjennom BKB1 ved første byggetrinn. 
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Tursti mot sør (flyplasskogen/flyplassen) 
Ved utbygging BKB1 og BKB2 vil adkomst til turvegnettet bli redusert. Regulert g/s veg ender 
opp i nordre del av flyplasskogen. I planbestemmelsene Kap 2. er det egen 
rekkefølgebestemmelse for å sikre adkomst flyplasskogen.;  
 
 b) Før mer enn 50 % av BKB1-2 tillates tatt i bruk skal det være sikret gangforbindelse 

mellom SKV og områdene øst for planområdet. Gangforbindelsen skal krysse BKB1/2.  
 
Det vurderes at gangforbindelse mellom BKB og turstinettet må sikres allerede ved byggetrinn 1 
(BKB1) og utvikles i byggetrinn 2 (BKB2). Dette gir en god sammenkopling mot stinettet og 
sikre adkomst for myke trafikanter til forretningsområdet.  
 
Tilrettelegging for tursti utenfor planområdet i sør vil være i henhold til gjeldende plan for 
Skansen/Skansenøyra regulert til parkområde. For etablering må det innhentes tillatelse fra 
grunneier.  
 
Beplantning 
SVG1 tillates å beplantes med trær for å oppnå et mykere preg, der dette ikke kommer i konflikt 
med frisiktsoner H140 (jfr. pbl. 12-7 nr. 7).  
 
Universell utforming  
Gjeldende prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse 
og uteoppholdsarealer, i samsvar med gjeldende byggteknisk forskrift (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
Beskrevet i planbestemmelsene. 
 
Beskrivelse løsning VA/overvann.  
Omfattes av planbeskrivelsen.    
 
Kommentarer til planformål og bestemmelser 
Planbestemmelse 4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1-2) 
Byggeområde BKB1-2 

a. Innenfor byggeområdene BKB1-2 tillates oppført ny bebyggelse for forretninger, lager, 
kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. Innenfor formålet tjenesteyting tillates 
også håndverksbedrifter og treningssenter (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 5). 

 
b. Det tillates etablert maksimalt 3000 m2 BRA forretningsformål. Lager, sosiale rom, 

tekniske rom og salgsflate skal medregnes i dette arealet. 
 
Kommentar: 
I handelsanalysen s. 4 ordliste vises det til ulike definisjoner for handelsvirksomhet/forretning.  I 
området er tenkt som fire bygg. To bygg planlegges ii BKB1 for varehandel (detaljvare) og de 
øvrige to i sør (BKB2) planlegges for annet forretningsformål/tjenesteyting.  
 
Handelsanalysen inneholder ingen vurderinger omkring hvilke andre næringsformål som 
eventuelt kan være aktuelle i BKB2 (sør). Handelsanalysen sier ikke noe om behovet for 
etablering av næringsbebyggelse og tjenesteyting.    
 
I den regionale planbestemmelsen for kjøpesenter er handel definert som følgende:  

«Med detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både 
dagligvarehandel, faghandel, inklusive salg av plasskrevende varer. (kap. 7 Kjøpesentre, 

Fylkesplan for Nordland, 2013-2025)». 
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Planbestemmelse 4.1 Estetikk og utforming  
d) Ny bebyggelse tillates å ha maksimal gesimshøyde på 12 meter (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 
 
e)    Ny bebyggelse innenfor planområdet skal gis en helhetlig utforming med tanke på form, 

farge og materialbruk. Det skal sikres at all bebyggelse gis et helhetlig uttrykk med en 
tydelig sammenheng, selv om området vil utvikles over tid (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 

 
Kommentar: 
Ny bebyggelse legger opp til takformene flatt eller pulttak. Det er i saken mindre vurdert 
estetikk på bebyggelsen på dette området.  
 
Kommunen viser til handelsanalysen som omhandler utforming av området, men ikke estetikk; 
 

 Kirkegata har vendt seg bort fra gata og har en lite attraktiv fasade mot Kirkegata. Vi 
anbefaler kommunen i samarbeid med tiltakshaver og arbeide for at fasaden mot 
Kirkegata blir ryddig og velstelt. Dette kan skje med noe beplantning, godt dekke og 
ryddig opparbeidet parkeringsplass.  

 Det anbefales at inngangspartiet er utadvendt og fremstår arkitektonisk ryddig. 
 
Plan og bygningslova stiller også krav i forhold til byggesforskriften § 29. dette er likevel 
elementer som bør være avklart i planprosessen; 
 
Byggeforskriften: 
§ 29-1.Utforming av tiltak  
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk 
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.  
 
§ 29-2.Visuelle kvaliteter  
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering.  
 

 I samtale med tiltakshaver 05.02 ble det informert at det ved formannskapets behandling 
legges ved skisser for utforming av bygninger og utemiljø. 

 
Planbestemmelse 4.1 Bokstav I utomhusplan 
Utomhusplan må vise: 
- belysning 
 
Rekkefølgebestemmelse § 2. bokstav b 
Før mer enn 50 % av BKB1-2 tillates tatt i bruk skal det være sikret gangforbindelse mellom 
SKV og områdene øst for planområdet. Gangforbindelsen skal krysse BKB1/2. 
 
Kommentar: 
Forbindelsene mellom friluftsområdene må ivaretas samtidig med utbygging av BKB1 og 
administrasjonen foreslår bestemmelsen endret til; 
 
Det skal være sikret gangforbindelse mellom områdene BKB og turvegnettet i sør. Plasseringen 
av disse forbindelsene avklares ved rammesøknad/igangsettingstillatelse. 
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5.4 Fortau (SF)  
a) SF skal etableres i tråd med plankartet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7).  
b) SF skal betjene virksomhetene innenfor planområdet, fungere som turvei samt betjene 
eventuelle fremtidige etableringer syd for planområdet (jfr. pbl. 12-7 nr. 2, 4 og 7). 
 
Kommentar 
En mener at belysning av fortau er vesentlig i denne saken. Belysning av fortauet vil binde de 
øvre og nedre delene bedre sammen på en god møte. Det tenkes her ikke lysmaster, men 
parkbelysning.  
 
Øvrige kommentarer og vurderinger 
Lokalisering/ nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Det vises til Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland sine innspill vedrørende 
rikspolitiske retningslinjer for nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Handelsbygg har begrunnet valg av område som ble vedlagt kommunestyret ved oppstart av 
planarbeidet. Av analysen kom det frem at beste alternativ var lokalisering i Rognan sentrum. 
Denne planprosessen gikk over flere år og planforslaget til tiltakshaver ble avslått av 
kommunestyret og området i Vesterfjæra prioritert hotellutbygging. 
 
Dette var en tydelig signal fra kommunestyret om utvikling av Rognan sin sentrumskjerne. 
Alternativene for lokalisering er ikke mange for et prosjekt som planlegger for utbygging inntil 
3000m2 (Europris og en matvarebutikk).  Det har vært sett på alternative tomter i Rognan sør, 
(regulerte industriområder).  Tiltakshaver har ikke funnet tomtene egnet, mest på grunn av 
beliggenhet og arealbehov. I tillegg inngår det andre formål som kontor, næring og tjenesteyting 
med tilhørende anlegg. 
 
Privat tjenesteyting er i kartforskriften definert som; 

 legesenter/lege/tannlege  
 fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l.  
 servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l.  
 konsulentvirksomhet  
 virksomhet med allmennyttig formål  
 lekeland for barn 

 
Forretninger  

 Kan i reguleringsbestemmelser angi at det skal være forretninger for plasskrevende varer 
eller dagligvarer.    
 

Næringsbebyggelse  
 Omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet.  
 Omfatter ikke forretning/handel og tjenesteyting. 

 
Slik kommunedirektøren ser saken er det ikke ønskelig å prioritere detaljvarehandel på 
industriområdene på Rognan sør. Det må imidlertid bemerkes at deler av industriområdet er 
såkalt big-boxes utbygginger (Big-Box-konsepter, handel i enkeltstående industriliknende 
bygg/billig bygningsmasse).  Byggevarer egner seg svært lite i sentrumsområdene da de krever 
store arealer innen og utendørs og skaper store døde rom i sentrumsområder. 
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Dette er også sakens kjerne når det gjelder de rikspolitiske retningslinjene som offentlige 
myndigheter mener planen kan bryte med.  
  
Nedenfor følger utdrag fra Fylkesmannen i Nordland sitt innspill: 
«Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging stiller strenge krav 
til utbyggingsmønster og transportsystem for å utvikle kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I by- og 
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Det er blant annet i retningslinjene uttalt at 
potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk, 
samt at nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for 
utbygging med mindre arealkonflikter. Videre erfarer man at etablering av slike senter ofte vil 
få en del utilsiktet konsekvenser for sentrum og dets utvikling».  
 
Det er gjort en handelsanalyse og dens konklusjoner uttrykker behov for mer m2 arealbehov for 
varehandel.  Tiltaket er lokalisert 800 meter fra Rognan sentrum.  Handelsanalysen tar 
utgangspunkt i SSB sin avgrensning av Rognan som tettsted.  Saltdal kommune har i sin 
kommunedelplan for Rognan sentrum tatt utgangspunkt i det som er sentrumskjernen for handel, 
men ikke gjort noen egen avgrensing av det som defineres som tettstedet Rognan. Slik Rognan 
ble bygget opp etter brannen på 70-tallet tilfredsstiller ikke de kravene om areal som dagens 
detaljvarehandel er beregnet for. For å finne slike arealer må interessenter lete utenfor 
sentrumskjernen.  
 
Det er sentralt å vurdere en utbygging i de sørlige delene av Rognan før enn å ta i bruk uberørte 
områder, slik som flyplassområdet/skogen. Industriområder sør for Rognan er lokalisert 1,7 km 
fra Rognan sentrum, forslag til plan lokalisert ved flyplassen ca. 800 meter.  Ved etablering 
detaljhandel på området vil begge alternativene generere mere kjøring.  Hovedsaken er at 
kommunen ikke ønsker etablering av detaljvarehandel i industriområdene.   
 
Det konkluderes med at begge plasseringene medfører økt bilbruk, men at lokalisering ved 
flyplassen er det området som peker seg best ut selv om det medfører en punktutbygging på 
Rognan. Det er ikke noe alternativ å bygge ut ved industriområdet sør.  
 
Kommunedirektøren er skeptisk til å lokalisere ytterligere aktiviteter til området enn det som en 
anser skal bygges i området BKB1.  En mener at andre regulerte områder på Rognan 
(industriområder Rognan sør og øvrige lokaler i Rognan sentrum) kan serve disse funksjonene 
som nevnes forøvrig utenom detaljvarehandel.  En mener likevel at det er viktig med en 
offentlig debatt om hvordan Rognan skal utvikle seg som tettsted, bla. i forhold til denne typen 
utvikling som planen legger opp til og derfor foreslås det å legge planen ut til offentlig ettersyn.  

Kommunedirektørens innstilling 
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 legges forslag til reguleringsplan Rognan sentrum 
øst, del av gnr/bnr 42/5 m.fl. ut til offentlig ettersyn med følgende endringer; 
 
Planbestemmelse 4.1 Bokstav I utomhusplan 
Utomhusplan må vise: 

L. belysning 
 
Ny rekkefølgebestemmelse: 
Det skal være sikret gangforbindelse mellom områdene BKB og turvegnettet i sør. Plasseringen av 
disse forbindelsene avklares ved rammesøknad/igangsettingstillatelse. 
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5.4 Fortau (SF)  
Det skal etableres parkbelysning langsmed fortau 
 
Formannskaps behandling i møte den 16.02.2021: 

 

Notat fra Fylkesmannen (Statsforvalteren) datert 05.09.2019 ble ettersendt fra saksbehandler i dag.  

Saksbehandler Frode Tjønn orienterte om saken.  

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Tilleggsforslag fra Jim Hansen, FRP:  "Ved rammesøknad skal det foreligge planer for etableringa av 
gangfeltet mot Sandbakkveien i vest."  

Forslaget enstemmig vedtatt.  

Tilleggsforslag fra saksbehandler:  

"Deponering av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter anses som næringsavfall – med 
mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt. Plan 
for bruk av overskuddsmasser skal foreligge før igangsettingstillatelse skal gis." 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

  

Enstemmig vedtak: 

I medhold av plan og bygningslova § 12-12 legges forslag til reguleringsplan Rognan sentrum øst, del av 
gnr/bnr 42/5 m.fl. ut til offentlig ettersyn med følgende endringer; 

Planbestemmelse 4.1 Bokstav I utomhusplan 

Utomhusplan må vise: 

L.belysning 

  

Ny rekkefølgebestemmelse: 

Det skal være sikret gangforbindelse mellom områdene BKB og turvegnettet i sør. Plasseringen av disse 
forbindelsene avklares ved rammesøknad/igangsettingstillatelse. 

  

5.4 Fortau (SF)  

Det skal etableres parkbelysning langsmed fortau  

  

Ved rammesøknad skal det foreligge planer for etableringa av gangfeltet mot Sandbakkveien i vest.  

Deponering av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter anses som næringsavfall – med 
mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt. Plan 
for bruk av overskuddsmasser skal foreligge før igangsettingstillatelse skal gis. 
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Sammendrag av høringsuttalelser med forslagsstiller kommentarer:  

Reguleringsplan:  

Rognan sentrum øst 

PlanID. 2019005 
Saltdal kommune   

 
 
Datert: 18.05.2021 
 
 
 
Norges vassdrag og energidirektorat, datert 28.04.21 
 
NVE kan ikke se at flomfare er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og planbestemmelser. Med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til Detaljreguleringsplan for Rognan 
sentrum øst. Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone 
H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil 
være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes.  
 
Saksopplysninger  
Formålet med reguleringen er å legge til rette for nye næringsvirksomheter. Det planlegges etablert 
inntil 3000 m² handelsareal. Forslagsstiller er Norsk prosjektutvikling AS, mens HS arealplan AS er 
engasjert som plankonsulent. Planområdet er ca 19,1 dekar. For å sikre en hensiktsmessig påkobling 
til veisystemene er deler av eksisterende veiareal tatt med i planområdet.  
 
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. I kommuneplanens arealdel er området ikke 
avsatt til noe formål, men er en del av et større område vist som «unntatt rettsvirkning». I gjeldende 
reguleringsplan (1990) er det aktuelle området regulert til friluftsområde/park.  
 
NVEs vurdering  
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
 
Flom og erosjon  
I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er derfor 
positivt at det er foretatt vurderinger av flomfaren, jfr. Flomfarevurdering næringsområde i Rognan, 
Saltdal kommune utført av Rambøll i mars 2020. Flomfarevurderingen er utført i henhold til NVEs 
veiledere, og vi har ikke ytterligere merknader til denne. Flomfarevurderingen konkluderer med at 
planområdet er flomutsatt både med hensyn til nærliggende bekk som grenser til planområdet mot 
vest og stormflo, og at sikringstiltak vil være nødvendig før utbygging tillates. I henhold til TEK 17 § 7-
2 må planområdet sikres mot en 200-årsflom, både fra bekk og stormflo, i tillegg til at forventede 
klimaendringer må hensyntas.  
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Flomfarevurderingen anbefaler at byggegrunnen for byggverk med personopphold legges på 
minimum kote 2,4 moh. Det betyr at store deler av tomten må heves. Videre anbefales det at også 
adkomstvei legges på kote 2,4 moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien. Nye byggverk 
skal plasseres minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for eksisterende kanaliserte bekkeløp må 
ikke reduseres som følge av ny fylling. Fyllingen/byggegrunnen må erosjonssikres mot bekkeløpet. 
 
Vi kan imidlertid ikke se at anbefalingene i Rambølls flomfarevurdering er tilfredsstillende ivaretatt i 
plandokumentene. Temaet flom er kun nevnt i planbestemmelsene (fellesbestemmelser) § 3 f) hvor 
det beskrives at anbefalingene gitt i flomfarevurderingen skal følges opp i forbindelse med 
rammesøknad. Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetskravene i TEK17 § 7-2 skal være innfridd på siste 
plannivå, det vil si at utredning av naturfare ikke kan forskyves til byggesaksnivå. I dette tilfellet er 
utredningene foretatt, men ikke forankret i planbestemmelsene. NVE har derfor innsigelse til 
detaljreguleringsplanen.  
 
Hele planområdet er avsatt som hensynssone H320 Flomfare uten at det er knyttet bestemmelser til 
hensynssonen. En hensynssone uten tilhørende bestemmelse er ikke juridisk bindende. Dersom det 
stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor hensynssone H320, jfr. anbefalingene 
gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende 
ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes.  
 
Grunnforhold  
I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for marin leire og består av 
elveavsetninger. NVE synes derfor det er positivt at grunnforholdene er utredet, jfr. Geoteknisk 
datarapport Rognan, Saltdal kommune - Regulering av næringstomt utført av Geoteknikk AS, datert 
10.02.2020. Det ble ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet og det konkluderes med at tiltaket 
ikke vil ha innvirkning på områdestabiliteten. Området er relativt flatt og grunnen består av 
friksjonsmasser, silt, sand og grus.  
 
Selv om den geotekniske utredningen ikke er utført helt i henhold til NVEs veiledere (tidligere 
veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred eller vår nye veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred) mener NVE at grunnforholdene i dette tilfellet er tilstrekkelig utredet og har ikke 
ytterligere merknader til dette.  
 
Skredfare  
I henhold til NVE Atlas ligger planområdet utenfor aktsomhetsområder for skred (snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred) og vi har ikke ytterligere merknader til dette. 
 
Overvann 
I planbeskrivelsen er det beskrevet at overvann kan føres til terreng i for eksempel eget kultmagasin 
som graves ned ved taknedløp og/eller forsenkinger i terrenget. Videre er det beskrevet at overvann 
kan ledes til bekkedrag vest i planområdet, som igjen leder vannet videre til Saltdalsfjorden.  
NVE synes det er positivt at temaet overvann er vurdert i planbeskrivelsen. Vi kan imidlertid ikke se 
at dette er ivaretatt i plankart eller planbestemmelser. Det bør stilles krav om samlet overvannsplan 
for hele planområdet. NVE ber om at dette blir ivaretatt før endelig vedtak av planen.  
 
Ellers kan nevnes at hovedprinsippene for håndtering av overvann; tre-trinnsstrategien (1. 
infiltrering, 2. fordrøyning, 3. avrenning) bør legges til grunn når det tilrettelegges for nye 
byggeområder. Dette er spesielt viktig i tilfeller hvor det tilrettelegges for store arealer med tette 
flater, som i denne planen. NVE mener at man istedenfor konvensjonelle, vanligvis lukkede løsninger, 
med fordel kan ta i bruk mer ukonvensjonelle, mer åpne blå-grønne løsninger. Altså en 
fremtidsrettet og klimatilpasset overvannshåndtering ved f.eks. grønne tak på bygninger, 
infiltrasjonsgrøfter, regnbed og permeable flater på parkeringsplasser.  
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Energianlegg  
Planområdet berører ikke anlegg for produksjon og overføring av energi og NVE har derfor ikke 
merknader til dette.  
 
Oppsummering  
Innsigelse  

 NVE kan ikke se at flomfare er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og planbestemmelser. Med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til Detaljreguleringsplan for 
Rognan sentrum øst. Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. 
innenfor hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE 
at hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes.  

Planfaglig merknad 
 Det bør stilles krav om samlet overvannsplan for hele planområdet. NVE ber om at dette blir 

ivaretatt før endelig vedtak av detaljreguleringsplanen. 
 
 
Forslagsstillers kommentar:  

 I reviderte bestemmelser (§ 3 g) er det stilt krav om at byggverk med personopphold og 
adkomstvei minimum må ligge på kote 2,4. for nye tiltak innenfor hensynssone H320.  

 Det er også sikret rekkefølgebestemmelser (§ 2 d) om utarbeidelse av overvannsplan for hele 
planområdet. Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  

 
 
Statsforvalteren datert 30.04.21 
 
Statsforvalteren har i henhold til brev av 22.12.2017 fått delegert myndighet til å samordne og 
avskjære innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det innsigelse fra Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE).  
 
INNSIGELSER  

 1. Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull risiko- og 
sårbarhetsvurdering 
Forslag til løsning: Fullverdig ROS-analyse må gjennomføres, hvor mulige konsekvenser av 
utbygging utenfor planområdet er tilstrekkelig utredet. I tillegg må risikoreduserende tiltak 
som minimum kotehøyde og oppdimensjonering av stikkrennen tas med i bestemmelsene. 
Planbestemmelsene må sikre at planlagt utbygging vil være flomsikker.  

 2. NVE fremmer innsigelse da flomfaren ikke er tilfredsstillende ivaretatt i plankart og 
planbestemmelser.  
Forslag til løsning: Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor 
hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at 
hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes. 

 
Vurdering og begrunnelse  
Statsforvalterens innsigelse  
Jf. plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
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sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 
I følge DSBs retningslinjer for Fylkesmannens (Statsforvalterens) bruk av innsigelse for å ivareta 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kan det fremmes innsigelse «når det er mangelfull 
ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten». Deriblant hvor risiko 
og sårbarhetsanalysen er mangelfull etter lovens vilkår. Dette gjelder blant annet dersom mulige 
konsekvenser av utbyggingen utenfor planområdet ikke er tilstrekkelig utredet.  
 
Av oversendt planbeskrivelse med bestemmelser for Rognan sentrum øst 42/5 med flere, kan vi ikke 
se at mulige konsekvenser av utbyggingen utenfor planområdet er tilstrekkelig utredet, ved fremtidig 
flom og stormflo. Planbestemmelsene ivaretar ikke tilstrekkelig sikkerhet, da det er ingenting som 
tilsier at planlagt utbygging vil være flomsikker. Planområdet er flomutsatt både med hensyn til 
nærliggende bekk og stormflo.  
 
Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet 
fremover. Dette vil også føre til mer overvann. Det stilles derfor større krav til 
overvannshåndteringen i fremtiden. For planområdet gjelder dette spesielt ved at skog og mark blir 
erstattet med harde flater som vil øke avrenning i et allerede flomutsatt område. Dette vil gi 
utfordringer med hensyn til nærliggende bekk.  
 
Stikkrennen under Kirkegata har for dårlig kapasitet til å tåle økt avrenning med tanke på fremtidig 
klima og planlagt utbygging. Denne må derfor utbedres før utbygging, for å sikre området før det tas i 
bruk. Dette må inn i planens rekkefølgebestemmelser. I tillegg må minimum kotehøyde inn i 
bestemmelsene, slik at planlagt utbygging vil oppnå tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK 17 kap. 7 sikkerhet 
mot naturpåkjenninger og plan- og bygningsloven § 28-1 om sikker byggegrunn.  
 
Det at ROS-analysen er mangelfull, og planbestemmelsene ikke ivaretar tilstrekkelig sikkerhet slik at 
planlagt utbygging vil være flomsikker, anser Statsforvalteren å være mangel ved planen. Det 
fremmes derfor innsigelse på dette grunnlag.  
 
Forslag til løsning:  
Fullverdig ROS-analyse må gjennomføres, hvor mulige konsekvenser av utbygging utenfor 
planområdet er tilstrekkelig utredet. I tillegg må risikoreduserende tiltak som minimum kotehøyde og 
oppdimensjonering av stikkrennen tas med i bestemmelsene. Planbestemmelsene må sikre at 
planlagt utbygging vil være flomsikker.  
 
Statsforvalteren oppfordrer til å bruke DSB sin veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging til gjennomføring av ROS-analyse.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat  
NVE har fremmet innsigelse til planforslaget ved brev av 28.04.2021. Dette etter følgende vurdering 
om forholdet til flom og erosjon (utdrag): 

 I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er derfor 
positivt at det er foretatt vurderinger av flomfaren, jfr. Flomfarevurdering næringsområde i 
Rognan, Saltdal kommune utført av Rambøll i mars 2020. Flomfarevurderingen er utført i 
henhold til NVEs veiledere, og vi har ikke ytterligere merknader til denne. 
Flomfarevurderingen konkluderer med at planområdet er flomutsatt både med hensyn til 
nærliggende bekk som grenser til planområdet mot vest og stormflo, og at sikringstiltak vil 
være nødvendig før utbygging tillates. I henhold til TEK 17 § 7-2 må planområdet sikres mot 
en 200-årsflom, både fra bekk og stormflo, i tillegg til at forventede klimaendringer må 
hensyntas.  
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 Flomfarevurderingen anbefaler at byggegrunnen for byggverk med personopphold legges på 
minimum kote 2,4 moh. Det betyr at store deler av tomten må heves. Videre anbefales det at 
også adkomstvei legges på kote 2,4 moh for å sikre/muliggjøre evakuering mot Kirkeveien. 
Nye byggverk skal plasseres minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for eksisterende 
kanaliserte bekkeløp må ikke reduseres som følge av ny fylling. Fyllingen/byggegrunnen må 
erosjonssikres mot bekkeløpet.  

 Vi kan imidlertid ikke se at anbefalingene i Rambølls flomfarevurdering er tilfredsstillende 
ivaretatt i plandokumentene. Temaet flom er kun nevnt i planbestemmelsene 
(fellesbestemmelser) § 3 f) hvor det beskrives at anbefalingene gitt i flomfarevurderingen skal 
følges opp i forbindelse med rammesøknad. Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetskravene i 
TEK17 § 7-2 skal være innfridd på siste plannivå, det vil si at utredning av naturfare ikke kan 
forskyves til byggesaksnivå. I dette tilfellet er utredningene foretatt, men ikke forankret i 
planbestemmelsene. NVE har derfor innsigelse til detaljreguleringsplanen.  

 Hele planområdet er avsatt som hensynssone H320 Flomfare uten at det er knyttet 
bestemmelser til hensynssonen. En hensynssone uten tilhørende bestemmelse er ikke juridisk 
bindende. Dersom det stilles krav om byggehøyde minimum kote 2,4 moh. innenfor 
hensynssone H320, jfr. anbefalingene gitt i Rambølls flomfarevurdering, mener NVE at 
hensynet til flomfare vil være tilfredsstillende ivaretatt og innsigelsen vil kunne trekkes.  

 
Statsforvalteren finner å fremme NVEs innsigelse. Kommunen bes også merke seg planfaglig 
merknad om krav til samlet overvannsplan.  
 
VIDERE SAKSGANG  
Innsigelsene medfører at planen ikke kan egen godkjennes av Kommunestyret slik den nå foreligger. 
Løsningsforslag er framlagt.  
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling 
 

Forslagsstillers kommentar:  

 I reviderte bestemmelser (§ 3 g) er det stilt krav om at byggverk med personopphold og 
adkomstvei minimum må ligge på kote 2,4. for nye tiltak innenfor hensynssone H320.  

 Det er også sikret rekkefølgebestemmelser (§ 2 d) om utarbeidelse av overvannsplan for hele 
planområdet. Nødvendige avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  

 Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelse (§ 2a – 7) og fellesbestemmelse (§ 3 h) som sikrer 
utvidelse av stikkledningen under Kirkegata.  

 ROS-analyse: Det er utarbeidet en ny ROS-analyse som legges ved planen som et eget vedlegg 
fremfor å være en del av planbeskrivelsen. Den reviderte ROS-analyser har kildehenvisninger 
og er vesentlig mer grundig i sin beskrivelse av forhold som berører arealer utenfor 
planområdet. Dette gjelder spesielt områdestabilitet, flom og overvann. Aktuelle krav er 
sikret i reguleringsplanens bestemmelser og i tråd med Statsforvalterens innspill.  

 

Nordland fylkeskommune, datert 30.04.2021 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.  

Merknader  

Avstand til sentrum  
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I vårt innspill ved oppstart ga vi uttrykk for at plasseringen av ny handelsvirksomhet i dette området 
er noe uheldig på grunn av avstanden til Rognan sentrum. Vi registrerer at kommunen ikke deler 
denne oppfatningen og at en leting etter alternative, mer sentrale, områder for lokalisering ikke har 
ført fram. Fylkeskommunen tar dette til orientering.  

Arealformål  

I plankartet er hele planområdet gitt arealformåleet «Kombinert bebyggelse og anleggsformål for 
begge feltene BKB1 og BKB2. I utbyggingsplanene som nå foreligger tenkes nytt kjøpesenter plassert i 
felt BKB1. Videre planer for BKB2 er mer uklare, men i planbeskrivelser skisseres det mulig videre 
utbygging av lager, m.m. innenfor et totalt bygningsareal på i planområdet på 15 000 m2. 
Planbestemmelsene setter klare begrensninger for omfanget av kjøpesenteret, slik at det er innenfor 
den regionale planbestemmelsen for kjøpesenter på 3 000 m2. Det er viktig at kommunen følger opp 
dette når området utvikles.  

Fylkeskommunen vil videre tilrå at arealformål for BKB2 endres slik at det settes tydeligere grenser 
for hva slags virksomhet som kan lokaliseres her. Vi foreslår at det reguleres til arealformål 1350 
Lager. 

Ferdsel og friluftsområdet  

Det er i utgangspunktet uheldig at et stort friområde blir borte med den planlagte utbyggingen. Av 
kart og flyfoto går det dessuten fram at det i dag er etablert flere stier/turveger gjennom 
planområdet. Vi ber kommunen se til at disse påkobles planlagte fortau/gangveger slik at det blir 
naturlig å bruke dem. Dette gjelder spesielt stien som går fra Preben von Ahnens veg i vestlig retning. 
Ferdselen langs denne stien bør ledes gjennom planområdet på en sikker måte.  

Havnivå 

Som vi påpekte i vårt innspill ligger planområdet utsatt til for evt. havnivåstigning ved stormflo, o.l. Vi 
ber kommunen vurdere å ta inn i bestemmelsene om minste kotehøyde for nye bygg. Vi minner om 
kommunens særlige ansvar om å tilse at grunn som bebygges eller endres er tilstrekkelig sikker med 
tanke på farer eller ulemper som følge av natur- eller miljøforhold, jf. plan- og bygningsloven § 28-1, 
andre ledd. 

Kulturminner  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått 
arealdisponering ikke i konflikt med kjente, verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er 
tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
fellesbestemmelsene til planen. Bestemmelsen tar imidlertid ikke høyde for at 
kulturminneforvaltningen i Nord- og Midt-Norge er todelt. Vi ber om at begrepet 
fylkeskonservatoren byttes ut med Nordland fylkeskommune og Sametinget. 

Vurderingen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.  

Veiledning  

Digital plandialog  

Det er positivt at planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn er offentliggjort på Nordlandsatlas. 
For kommunens innbyggere er det enda viktigere at planen er lett tilgjengelig på kommunens 
nettsider. 
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Forslagsstillers kommentar 

 I reviderte bestemmelser (§ 3 g) er det stilt krav om at byggverk med personopphold og 
adkomstvei minimum må ligge på kote 2,4. for nye tiltak innenfor hensynssone H320.  

 BKB2: Det er ikke ønskelig å endre dette formålet til lager, da det ville legge betydelige 
begrensinger på bruken av området. En fleksibel reguleringsplan stimulerer til nyetableringer 
og næringsutvikling, og det gjør reguleringsplanen mer realiserbar.  

 En betydelig andel av innspillet fra Fylkeskommunen angår forhold som det viktig at ivaretas i 
prosjekteringsfasen og øvrige deler av høringsuttalelsen anses ivaretatt i planforslaget.  

436



Rapport 2020/17 | Handelsbygg AS   

 

 

 

Handelsanalyse Rognan 

Analyse med fokus på tettstedsutvikling 

Hanne Toftdahl 

 

437



Handelsanalyse Rognan 
 

Vista Analyse  |  2020/17 2 
 

Dokumentdetaljer 
Tittel Handelsanalyse Rognan 

Rapportnummer 2020/17 

ISBN 978-82-8126-473-1 

Forfattere Hanne Toftdahl 

Oppdragsgiver Handelsbygg AS 

Dato for ferdigstilling 18.06.20 

Kilde forsidefoto Handelsbygg AS 

Nøkkelord Varehandel og stedsutvikling 

 

 

 
 

Om Vista Analyse 
Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, råd-
givning og forskning. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale te-
maområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd. Vista Analyse er vinner av 
Evalueringsprisen 2018. 

Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. 
Ved behov benytter vi et velutviklet nettverk med selskaper og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt. 
Selskapet er i sin helhet eiet av medarbeiderne. 

438



Handelsanalyse Rognan 
 

Vista Analyse  |  2020/17 3 
 

Forord 
 

Denne analysen er gjennomført på oppdrag fra Norsk Prosjektutvikling AS. Analysen tilfredsstiller de krav myn-
dighetene stiller til handelsanalyser og legger nasjonale, regionale og kommunale planmessige føringer til 
grunn. Disse føringene er relatert til den generelle utviklingen i samfunnet og kundenes preferanser. 

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Andreas Sporild Olsen hos G Plan AS. Ansvarlig for analysen er partner 
Hanne Toftdahl hos Vista Analyse AS. Alle grunnlagsdata er hentet hos Statistisk sentralbyrå. 

 

27.mai, 2020 

 

Hanne Toftdahl 
Partner 
Vista Analyse AS 
 
 

439



Handelsanalyse Rognan 
 

Vista Analyse  |  2020/17 4 
 

Ordliste 
Plasskrevende 
handel 

Plasskrevende handel er et begrep som er benyttet i retningslinjer for etablering av vare-
handel og som er definert i regionale planer. Som regel omfatter definisjonen trelast, mo-
torkjøretøy, landbruksmaskiner, planteskoler men kan også omfatte møbler og hviteva-
rer. 

Arealkre-
vende handel 

Dette begrepet brukes som en utvidet variant av plasskrevende handel og innbefatter i 
denne rapporten varehus med bredt utvalg av små og store varer som selges i store bu-
tikkenheter, normalt over en viss størrelse.  

Big-boxes (BB) Big-Box-konsepter. Handel i enkeltstående industriliknende bygg/billig bygningsmasse 

Detaljhandel Detaljhandel er varer som selges i butikker etter bransje 

Utvalgsvarer Utvalgsvarer brukes som betegnelse på varer som klær, sko, ur, optikk, bok, papir, gaver, 
interiør mv som er varer som er lette å bære med seg hjem og som er særlig godt egnet i 
sentrum 

BB-park En BB-park er et område med flere Big-Boxer med areal- og plasskrevende handel samlo-
kalisert i en felles handelspark 

KP Kommuneplan 

BA-region Bolig- og arbeidsmarkedsregion 

PE-selskaper Private Equity selskaper som kjøper opp kjeder med forventning om økt omsetning og 
fortjeneste. 

KPI  Konsumprisindeks – SSBs beregninger for inflasjon, Prisstigningen varierer mellom vare-
slag, noe som gir en indikasjon over hvilke bransjer som går bra og hvilke som ikke går 
bra. 
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Sammendrag og konklusjoner 
Tiltakshaver planlegger etablering av en ny dagligvare og Europris i Rognan tettsted. Ti ulike alterna-
tiv for lokalisering er vurdert. Det har vært tett dialog med kommunen, som stiller tomt til disposisjon 
for utbygging. Tomten som utbygger i utgangspunktet hadde gitt høyest prioritet ble vurdert politisk 
som mer gunstig for videre sentrumsutvikling i forbindelse med utvidet drift av hotellet. Det er en 
indikasjon på at slike handelsbygg som dagligvareforretninger og de nye forretningskonseptene med 
bredt utvalg av blant annet småelektro, jernvarer, interiør og utstyr fremstår som lite egnet i et tett-
stedssentrum. Hotelldrift var vurdert som bedre egnet i sentrum. 

Tiltaket er tilpasset lokalt omland. 

Underdekning av de vareslag som selges i en Europris-forretning er beregnet til tilsvarende 1 800 m2. 
Tiltaket utgjør 1 400 m2. Det er videre beregnet en underdekning tilsvarende 1 000 m2 for dagligvarer. 
Her utgjør tiltaket 1.200 m2. De 200 tilsvarer et dagligvareforbruk for 150 personer. Fordelen med      
1 200 m2-konsepter i forhold til 800 m2-konsepter i dagligvarer, er at med 1 200 m2-konsepter følger 
flere ferskvarer. Dette er særlig viktig for å nå hyttemarkedet. Man hygger seg gjerne litt mer i helgene 
når man reiser på hytta. Hytteturister er en viktig ressurs for varehandelen i Rognan. De 200 siste 
kvadratmeterne kan være utslagsgivende for å trekke til seg ferie- og fritidssegment. 

Regionale føringer 

Det vises til kapittel 3.2 for de regionale føringene og krav som stiller fra fylkeskommunen (FK). Disse 
svares ut i følgende fem punkter. 

1. FK ber kommunen utrede andre tomtealternativ 

Fylkeskommunen ber kommunen vurdere andre tomtealternativ. Tiltakshaver har vurdert ti alterna-
tiv og er etter dialog med kommunen kommet frem til at tomten ved flyplassen er best egnet både 
med hensyn til varetransport og tilgjengelighet for publikum. 

Tiltaket er planlagt i sentrums randsone. I tråd med føringene i fylkesplanen kan etableringer skje 
utenfor sentrum så sant det er tilpasset lokalt omland. Tiltaket er tilpasset lokalt omland, men det 
søkes samtidig et tilbud tilrettelagt for ferie- og fritidssegmentet. 

2. FK mener en avstand på 700 meter fra sentrum gir økt bilbruk 

Tiltaksområdet ligger utenfor det som er definert som sentrum, men det ligger innenfor det som er 
definert som tettsted av SSB og dermed innenfor de etablerte by-og tettstedsstrukturene. Varehan-
del skjer normalt så nært bosted som mulig. Det er derfor ikke avstanden til sentrum som er avgjø-
rende for hvor vidt man velger å bruke bil, men avstanden mellom forretning og bolig. Hele tettste-
det Rognan ligger på et flatt område som er lett tilgjengelig med sykkel og gange, og dermed godt 
tilrettelagt for redusert bilbruk. En familie på fire tar hjem dagligvarer tilsvarende mellom 3 og 4 tonn 
varer hvert år. Det er derfor de fleste velger å bruke bil for å handle dagligvarer. Fotografiene over 
eksisterende dagligvarebutikker i kapittel 8 i denne rapporten viser at det er høy andel bilbruk til 
dagligvareforretningene i Rognan, uavhengig av beliggenhet. Kollektivdekningen er lav. Det er bedre 
at det brukes bil internt i kommunen enn at folk reiser ut av kommunen for å handle. 
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3. Handel har effekt for byutvikling 

Tiltaket bidrar til økt tetthet i Rognan ved at varetilbudet utvides og Rognan som handelssted blir 
mer attraktivt. Samtidig bidrar tiltaket til at arealer i tettstedet som har stått ubenyttet blir bygget 
ut. Big-boxes på 1 000 m2 bidrar ikke positivt i en kompakt sentrumskjerne fordi det gir dødrom i 
gateplan, dagligvarer genererer biltrafikk og reduserer urban kvalitet. 

4. Handelsområdet skal ligge på en hovedrute for kollektivnettet 

Handelsområdet ligger langs hovedinnfartsåren til sentrum. 

5. Kirkegata bør ha virksomheter med høy kvalitet og fasade mot gata 

Vi har drøftet attraktivitet og kvalitet i byrommet i kapittel 8. Vi har bemerket at dagligvareforret-
ningene som ligger langs Kirkegata har vendt seg bort fra gata og har en lite attraktiv fasade mot 
Kirkegata.  

Vi anbefaler kommunen i samarbeid med tiltakshaver og arbeide for at fasaden mot Kirkegata blir 
ryddig og velstelt. Dette kan skje med noe beplantning, godt dekke og ryddig opparbeidet parke-
ringsplass.  

Området er tidligere regulert for friluftsformål og det går en sti gjennom området som benyttes lo-
kalt. Det er derfor lagt til grunn fra tiltakshavers side å sikre at en sti gjennom området opprettholdes 
for allmenn ferdsel. Mot nord foreslås formålsgrensen lagt mot regulert gang- og sykkelvei for å iva-
reta formålet om fri ferdsel. Det kan fremme bruk av gang og sykkel, slik fylkeskommunen etterspør. 
Det anbefales at inngangspartiet er utadvendt og fremstår arkitektonisk ryddig. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 

Handelsbygg AS arbeider med utvikling for handel med et plasskrevende konsept i Rognan i Saltdal 
kommune. Planområdet ligger øst for Rognan sentrum ved flyplassen, om lag 750 meter fra sen-
trumskjernen. 

Planområdet er på 19,6 daa mens planlagt handelsareal er 3 000 kvm. Øvrig areal planlegges utviklet 
for annen næringsvirksomhet. Området ligger tilgjengelig fra hovedveien inn til sentrum og vil være 
lett tilgjengelig for forbireisende langs E6 og for lokalt kundeomland.  

Figur 1-1 Tiltaksområdet og forslag til plangrense og mulig tomteutnyttelse 

 

  
Kilde HS Arealplan 
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Planområdet er valgt ut som et resultat av en lengre planprosess og dialog med Saltdal kommune 
etter at opprinnelig tomt i Vesterfjæra ble vurdert som bedre egnet for sentrumsutvikling med even-
tuell senere utvidelse av hotellet og ble ervervet som følge av det. (HA arealplan AS, 2019) En del av 
arealet er kommunens eiendom. Til sammen er ti tomter vurdert. Publikumsadkomst og varelevering 
har vært to viktige kriterier. (GPLAN AS, 2019) 

Målet med prosjektet er å utvide lokalt tilbud slik at handelsreiser ut av kommunen reduseres og at 
Rognan som handelssted for hytteturister blir mer attraktivt. Det er registrert rundt 1 800 fritidsbo-
liger i Saltdal og Beiarn i tillegg til et mulig ukjent antall sekundærboliger.  

Tiltaket omfattes av en dagligvareforretning med ferskvarer på 1 200 m2 og en arealkrevende (Euro-
pris) på ca. 1 400m2. Europris har mange varer som er attraktive for hyttebrukere.  

En ytterligere tilrettelegging av området er tenkt som fire bygg av noe ulik størrelse hvorav to er 
varehandel og de øvrige to planlegges for annet næringsformål. De to byggene som er vendt mot 
Kirkegata skal være publikumsrettet formål, mens de øvrige to vil i mindre/liten grad være rettet mot 
publikum.  

Området er regulert for friluftsformål og det går en sti gjennom området som benyttes lokalt. Det er 
derfor lagt til grunn fra tiltakshavers side å sikre at en sti gjennom området opprettholdes for allmenn 
ferdsel. Mot nord foreslås formålsgrensen lagt mot regulert gang- og sykkelvei for å ivareta formålet 
om fri ferdsel.  
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2 Varehandel i nasjonal målestokk 
Handelsnæringen er av stor betydning for norsk økonomi, sysselsetting og verdiskaping. Varehande-
len sysselsetter rundt 375 000 årsverk på landsbasis. (Nærings- og fiskeridepartementet, 2018). En 
stor andel av disse årsverkene er kvinnelige arbeidsplasser. En av utfordringene med næringen er at 
den stimulerer til bilbruk, særlig der handelslekkasjen er stor. Lokal dekning vil derfor gi en klima-
messig gevinst. Varehandelen og dermed lokale arbeidsplasser er i dag truet av en økt netthandel. 
Sysselsettingen i varehandelen har de senere årene flatet ut. Det er enkelt å handle på nett. Derfor 
bør det være enkelt å handle der man bor. Det vil gi lokale arbeidsplasser, gi en miljømessig gevinst 
og øke stedets bostedsattraktivitet. 

Handelsnæringens betydning for norsk økonomi er stor og utgjør 8 prosent av bruttoprodukt i 2017 
og antall sysselsatte utgjør 13 prosent av alle årsverk i FastlandsNorge.  

Fortsatt utgjør netthandelen en beskjeden andel av total omsetning. Dagligvare utgjør den største 
andelen. Figur 2-1. Varehandelen bidrar ikke bare med arbeidsplasser, men har også et tilbud for de 
som ønsker deltid. Figur 2-2. 

Figur 2-1      Omsetning etter bransjer i detalj-
handelen. 2016.  

 
Kilde SSB, Virke og Nærings-og fiskeridepartementet 

Figur 2-2    Sysselsetting i varehandelen 1990-
2017. Årsverk og antall sys-
selsatte 

 
Kilde SSB, Nærings-og fiskeridepartementet 

 

Dagligvarer utgjør en stor andel av husholdningenes varekonsum og er viktig fordi den har en lang 
verdikjede med både produksjon og foredling, grossistledd og detaljistledd i tillegg til eiendom. Nett-
handelen er en stor utfordrer og stadig flere bransjer tilbyr varer på nett. Handel i gateplan trues. 
Dette har også betydning for utviklingen av byer og tettsteder. Figur 2-3. 

447



Handelsanalyse Rognan 
 

 

Vista Analyse  |  2020/17 12 
 

 

Figur 2-3 Andel kjeder med nettbutikk etter bransje. 2018 

 
Kilde Virke 

Ø Dersom handel forsvinner fra gateplan på grunn av sterkt press på pris ift netthandel, blir det 
viktig å tilrettelegge gode rammebetingelser for den handelen som søker etablering der folk 
bor. 
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3 Rammebetingelser 
Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune har nedfelt planbestemmelser i egne planer. Disse er 
underlag for analysen. Videre ligger det også føringer fra sentralt hold i de statlige planretningslin-
jene for areal og transport. Disse er erstattet av tidligere rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre 
som gikk ut i 2018. 

3.1 Nasjonale føringer 
I stortingsmeldingen Handelsnæringen – når kunden alltid har nett, viser departementet til den store 
betydningen næringen har for sysselsetting og verdiskaping, men viser også til stagnasjon i antall 
sysselsatte og en bekymring for økt netthandel. I meldingen har departementet som mål å bidra med 
gode rammebetingelser for handelsnæringen, herunder tilgang til arbeidskraft, politikk, tilgang til 
gode transportløsninger og tilpasning til nye handelsmønstre.  

Departementet peker på at varehandelen har en sentral rolle i et by- og tettstedsutviklingsperspektiv 
og at det er av stor betydning at handelsnæringen får delta i planprosesser som berører næringen.  

«Regjeringen ser betydningen av en velfungerende handelsnæring og ønsker å legge til rette for god 
omstilling i næringen innenfor bærekraftige rammer. Dette innebærer (utdrag): 

o  At næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller 
o At næringen står rustet til å møte konkurransen fra utenlandske aktører 
o At næringen utvikler bærekraftige forretningsmodeller og at forbrukerne tar miljøvennlige 

valg.» 

Videre: 

o Være en pådriver for planlegging og utvikling av attraktive sentre med gode rammebetingel-
ser for handelsnæringen 

o Støtte opp om kommuner, næringsaktører og innbyggere som gjennom forpliktende samar-
beid ønsker å ... styrke sentrum som attraktiv etableringsarena for handel 

3.2 Regionale føringer 
Nordland fylkeskommunes regionalplan for by- og senterpolitikk for perioden 2017-2025 følger stat-
lige bestemmelser. (Nordland fylkeskommune, 2016) og bygger på målet om at Nordland skal ta 
større del i befolkningsveksten enn hva som har vært tilfelle. Nordland har 10 byer hvorav Bodø og 
Fauske er byene som Saltdal kommune ligger nærmest. Saltdal hører under Fauske regionsenter og 
BA-region og reiseavstanden er kun 30 minutter med bil. Til Bodø er det 90 minutters reisetid. 

I BA-regionen bor det 16 000 mennesker mens det i Fauske kommune bor 9 600 mennesker.  Med 
opp mot 10 000 mennesker er det grunnlag for et akseptabelt handelstilbud. Men det er Bodø med 
sine 50 000 innbyggere som utgjør det viktigste handelsstedet. Sørfold, Saltdal og Fauske er det tre 
kommunene i Fauske BA-region. 
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Byene har fortrinn for næringsutvikling fordi tilgang til marked, kompetanse og infrastruktur gir by-
ene et fortrinn. Visjonen er at Nordland skal ha kompakte, bærekraftige og innovative byer. Målet er 
å synliggjøre byenes fortrinn og et mål om å styrke byenes vekst.  

Fauske og Saltdal har sitt fortrinn i tog og hovedvei gjennom sine kommuner. Men det er store av-
stander i fylket og 90 minutters reise er mye i en arbeidsmarkedssammenheng. Nordland har en lav 
arbeidsmarkedsintegrasjon, noe som forklares med dels lange avstander og dels flytting. 

Men regionalplan trekker også opp BAS-regioner som er relevant begrep. Det inkluderer service og 
tjenesteyting. I planen nevnes en reisetid på mellom 120 og 180 minutter som akseptabel reisetid 
for visse tjenester og tilbud.  

I handlingsprogrammet til den regionale planen (Nordland fylkeskommune, 2016) er det satt opp 
mange strategiske tiltak for å nå mål om næringsvekst men ingen mål er direkte myntet på hvordan 
varehandelen skal utvikles og tilrettelegges. Et av tiltakene var arrangementet Byromsseminar 
Fauske. (Leva Urban Design AS, 2018). Seminaret identifiserte hvilke behov befolkningen hadde til 
byrommet i Fauske. Møtesteder og kulturtilbud ble etterspurt av ungdommen. Et annet tema som 
ble tatt opp var mangel på liv i gateplan. I forbindelse med handel ble det pekt på en utfordring at 
de store handelsenhetene ligger i utkanten av sentrum. Men de unge ønsket seg kaffebar, uterom å 
oppholde seg i og aktivitetstilbud. Kjøpesenteret i sentrum er et viktig møtested. De unge ønsket seg 
et kjøpesenter med flere serveringssteder og oppholdssoner. 

Fylkesplan Nordland 

Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (PBL §8-5) 

Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for areal-
bruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen 
kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt 
angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, 
eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent areal-
plan. Samtykke til å iverksette tiltak som omfattes av regional planbestemmelse kan gis av regional 
planmyndighet etter samråd med fylkesmannen og berørte kommuner.  

Regional planbestemmelse, vedtatt 2013, er nedfelt i lovdata. Den omfatter etableringer over 
3.000m2.  
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Figur 3-1 Forskrift om etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3 000m2. 

 
Kilde lovdata 

Ø De nasjonale retningslinjene om kjøpesenteretableringer ble ikke videreført etter 2018.  

Ø De regionale bestemmelsene skal være gyldige i 10 år, men her er startåret ikke 2008 men 2013. 
Disse er derfor gjeldene til 2023, altså fem år lenger enn de statlige planbestemmelsene.  

Ø Tiltaket overstiger ikke 3 000m2 og planbestemmelsen skal derfor ikke anvendes i denne saken 

Fylkesplan 

I fylkesplan for Nordland 2013-2025 er handel et spesifikt tema. (Nordland fylkeskommune, 2013). 
Disse retningslinjene bygger på rikspolitisk bestemmelse fra 2008 som var gjeldene fram til 2018. Den 
regionale bestemmelsen omfatter et krav om at etablering av et kjøpesenter med større bruksareal 
enn 3 000 m2 og utvidelser av et kjøpesenter til mer enn 3 000m2 bare er tillatt i byer og tettsteder 
som har et handelsomland ut over egen kommune. Saltdal kommune har ifølge fylkesplanen ikke et 
slikt handelsomland ut over egen kommune. 

Videre heter det i fylkesplanen at etableringer skal som hovedregel skje innenfor sentrum av byer og 
tettsteder. Unntaksvis kan etableringer også skje i områder avsatt til handelsområde i kommuneplan. 
Handelen skal være tilpasset det lokale omland.  
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Ø Saltdal kommune har et handelsomland utover egne kommune, men tiltaket overstiger ikke 
3 000m2. Deler av Beiarn bruker Rognan som handelssted og med det store antallet hytter i 
Saltdal utgjør disse en viktig import av kjøpekraft. 

Ø Tiltaket er planlagt i sentrums randsone. I tråd med føringene i fylkesplanen kan etableringer 
skje utenfor sentrum så sant det er tilpasset lokalt omland. Det kreves i så fall spesielle vur-
deringer. 

Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes som følger: 

o Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om: 
o Handels- og arealbehov 
o Avstand til sentrum for gående/syklende og kollektivdekning  

o Etableringer i handelsområder utenfor sentrum skal som et minimum oppfylle følgende krav 
til dokumentasjon: 

o Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig omsetning 
i handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende sentrum målt 
som antall år med tapt omsetningsvekst. 

o Det skal utarbeides analyser som viser etableringens effekt for byutvikling. 
o Handelsområder skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet. 
o Det skal fastsettes maks tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt 

utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative konse-
kvenser for sentrumsområdene. Det kan fastsettes begrensninger på størrelsen på 
den enkelte etablering og hvilke varegrupper som tillates. 

o Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med krav 
til tilpasset senterets størrelse og funksjon. 

By- og tettstedsutvikling  

Viktige arealpolitiske føringer som kommer til anvendelse i gjeldende tiltak er de arealpolitiske ret-
ningslinjene for by- og tettstedsutvikling.  

Strategi; Byers og tettsteders funksjon som positive drivkrefter for Nordlandssamfunnet skal utvikles 
basert på stedets kvaliteter og lokale fortrinn. 

Arealpolitiske retningslinjer (utheving gjort av oss): 

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 
og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by-og tett-
steder og rundt kollektivknutepunkt vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning 
av bebyggelse. 

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter. 

c) Byer og tettsteder som skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god steds-
forming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig 
transport.  

d) By-og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 
karakter og identitet. 

452



Handelsanalyse Rognan 
 

 

Vista Analyse  |  2020/17 17 
 

 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak. 

f) Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby gode 
og inkluderende møteplasser for alle. 

g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. Kom-
munene skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og bysyk-
ler.  

h) Kommunen skal vurdere hvordan kommunale parkeringsvedtekter for sentrumsområdet kan 
bidra til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk. 

i) Det må sørges for gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom 
ulike transportmidler. 

j) Forbedring av kollektivtilbudet skal være vurdert før utbygginger av vegsystemet gjennomfø-
res. 

 
Ø Disse føringene fra fylkeskommunen legger vekt på kvalitet, god funksjonsblanding, stedets ka-

rakter 

Ø Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet 

Ø Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og gode møte-
plasser for alle 

3.3 Kommunale føringer 
I kommuneplanen for Saltdal ligger arealplanstrategiene (Saltdal kommune, 2019). Saltdal kommune 
har som mål at planen skal gi et mobiliseringsløft, skape optimisme og fremtidstro. Salten har lange 
tradisjoner innen landbruk og båtbyggervirksomhet og er i dag en av fylkets store industrikommuner. 
Målet fremover er en bærekraftig arealutvikling og attraktiv tettstedsutvikling.  

Rognan er kommunesentrum og her skal det ifølge planen tilbys et mangfoldig utvalg av varer og 
tjenester. Handelslekkasje og netthandel endrer folks handlemønster og utfordrer det tradisjonelle 
sentrumsmiljøet.  

Målene for verdiskaping er å sørge for forutsigbare rammevilkår for næringslivet, tilgjengelig areal 
og støtte oppunder Rognan sentrum som handelssenter i tillegg til å legge til rette for kultur- og 
opplevelsesbasert næring.  

Under arealstrategier er det fremhevet at det skal prioriteres areal til framtidig industri, handel og 
servicenæring. 
 

Ø Kommuneplanen peker på utfordringene med stor konkurranse innen varehandelen fra nett-
handel og handelslekkasje ut av kommunen 

Ø I planens arealstrategi skal det prioriteres areal til framtidig handel. 

Ø Kommunesentrum skal tilby et mangfoldig utvalg av varer og tjenester og målet er attraktiv 
tettstedsutvikling 
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Figur 3-2 Kommuneplanens arealdel. Rognan sentrum. 2019 

 

Kilde Saltdal kommune 

Det aktuelle tiltaksområdet er ikke anvist med eget formål i kommuneplanen. Det er vist som en del 
av et større restriksjonsområde - unntatt fra rettsvirkning.  Da det ikke er gitt ytterligere bestemmel-
ser for det aktuelle arealet, tolkes det av tiltakshaver dithen at der reguleringsplan som er gjeldende. 

Reguleringsplan 

Det aktuelle arealet er regulert til friluftsformål i reguleringsplanen (vedtatt i 1990). Utdrag av be-
stemmelsene som følger: 

o «Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmenn-
hetens ferdsel eller områdets bruk som friluftsområde. Bygningsrådet kan tillate oppført bygg 
eller innretninger når de ikke er til hinder for områdets bruk som friluftsområde». 

Tiltaket er i strid med reguleringsplanen fra 1990 og det utløses dermed krav om en reguleringsplan-
prosess. Ut fra gjeldene registrerer for naturmangfold, friluftsliv eller kulturminner er området ikke 
registrert med spesielle verdier.  

3.4 Tilsvar fra Nordland fylkeskommune 
Fylkeskommunen ber i tilsvar til oppstart av planarbeid for Rognan sentrum øst at følgende forhold 
hensyntas: 
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• Mål for arealpolitikken nedfelt i kapittel 8, arealpolitikk i Nordland, særlig kapittel 8.2 By- og 
tettstedsutvikling 

• Det vises til regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter §8.4. Det presiseres at 
det ikke er tillatt med mer enn 3 000m2 handelsetableringer i Rognan.  

• Fylkeskommunen presiserer at bruksareal er definert som følger; salgsflate, lager, spiserom 
og kontorareal knyttet til virksomheten. En handelspark med flere enheter lokalisert innen-
for et område er å forstå som et kjøpesenter. 

• Det er krav om handelsanalyse 
• Vedr sentrumsutvikling: 

o Det har i lang tid vært et uttalt ønske fra sentrale og regionale myndigheter, at sen-
trumsfunksjonen skal styrkes ved blant annet å legge til rette for handel i sentrum 
av byer og tettsteder. Dette bidrar både til mer levende sentrumsområder og ikke 
minst at flere kan benytte seg av handelstilbudet uten bruk av priVatbil. Planområ-
det er utenfor det området som omfattes av Rognan sentrum ihht kommuneplanen. 
Selv om det ikke er mer enn 700 meter fra sentrum til tiltaksområdet, vil en slik 
etablering etter all sannsynlighet invitere til mer bruk av privatbil enn mindre. Dette 
er etter fylkeskommunens mening uheldig, Det kan heller ikke sies å være i tråd med 
samordnet bolig-, areal-og transportplanlegging, skriver fylkeskommunen i sin utta-
lelse. 

• Fylkeskommunen ber kommunen vurdere andre tomtealternativer nærmere sentrum, men 
er klar over at tiltakshaver har blitt avvist fra en slik tomt. 
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4 Saltdal kommune 
Kommunen har nær 4 700 innbyggere. Befolkningen blir eldre og det er registrert befolkningsned-
gang siste tiåret. Fauske har hatt en moderat vekst. Andelen ledige har gått ned, mens andelen uføre 
har økt. Det skyldes ofte en omfordeling fra ledig til registrert ufør.  

Varehandelen er en viktig arbeidsplass for  

4.1 Befolkning og sysselsetting 
Figur 4-1 Utvikling i antall innbyggere i Fauske, Saltdal og Beiarn. 2008-2018. 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

Figur 4-2 Utvikling i andel ledige, uføre og sykefravær. 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 
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4.2 Fritidsboliger 
Hyttegjester er viktig kundeunderlag for mindre kommuner. Det er til registrert 1313 fritidsboliger i 
Saltdal kommune. Det kan skjule seg fritidsboliger under kategorien sekundærbolig, noe som av-
henger av hvordan statistikken er rapportert fra kommune til SSB. Antall fritidsboliger er uansett høyt 
i Saltdal og det vil være viktig for kommunen å utvikle et tilstrekkelig attraktivt tilbud til hyttegjestene. 
Det gir samtidig er bredere tilbud for lokalbefolkningen.  

Figur 4-3 Antall fritidsboliger Saltdal og Beiarn 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

4.3 Arbeidsmarkedet 
Saltdal er en aktiv industrikommune med om lag 25 prosent av de sysselsatte i industri, produksjon 
mv. Saltdal 251 som pendler inn til kommunen. Den største pendlingen er likevel ut av kommunen 
med 155 som pendler til Fauske og 129 som pendler til Bodø. 

Tabell 4-1 Bosatte etter arbeidssted. Saltdal kommune 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

 

Næringslivet i Saltdal preges av en høy andel sysselsatte innen virksomheter som er arealkrevende, 
altså industri, lager, produksjon mv. Denne kategorien kaller vi «flyttbar produksjon». I denne kate-
gorien har vi samlet alt næringsliv som normalt søker rimelig areal, store areal og gjerne nær hoved-
transportårer. Saltdal har 25 prosent av de sysselsatte i slike næringer. Det er mer enn snittet for 
landet. Utfordringen med dette næringslivet er at det kreves tilgjengelig næringsareal. 35 prosent av 
de sysselsatte jobber i offentlig forvaltning og offentlige foretak. Andel sysselsatt i offentlig sektor er 

Fauske Bodø Sørfold Beiarn Meløy Hemnes Rana Saltdal
Pendler til Saltdal 148 51 20 8 6 0 1 251
Pendler fra Saltdal 155 129 12 7 10 5 7 1799
Tot ant arbeidsplasser 4471 25214 861 449 2812 1986 12315 2135

457



Handelsanalyse Rognan 
 

 

Vista Analyse  |  2020/17 22 
 

 

større enn landssnittet. Andelen sysselsatte innenfor kundeintensiv handel og service er høy og høy-
ere enn landssnittet mens andelen sysselsatt i arealkrevende handel og service er omtrent på land-
snittnivå. 

Figur 4-4 Arbeidsplasser etter arealbrukskategorier 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 
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5 Alt er i endring i varehandelen 
5.1 Innledning 

I dette kapitlet trekker vi opp noen hovedtrender i varehandelen de siste årene. Beskrivelsene er 
hentet fra analyser Vista Analyse har gjennomført for blant andre Rogaland fylkeskommune der vi 
har analysert plasskrevende varehandel og for Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi 
har analysert utviklingen i varehandelen i forhold til utviklingen i tjenestekonsumet i bysentrum i 
forhold til utenfor bysentrum i 36 norske byer. Vi støtter oss også på Virkes handelsrapport. (Vista 
Analyse m fl , 2018)  (Vista Analyse, 2019), (Virke, 2019) og (Vista Analyse, 2020). 

Vi oppsummerer i punkter som kan være relevant i arbeidet med lokalisering av varehandel i Rognan. 

5.2 Ny teknologi endrer handelen 
Globalisering og ny teknologi har påvirket varehandel de siste årene. Med internasjonalisering blir 
tilbudet større, prisene følger internasjonalt nivå, kundene blir mer kresne og de endrer samtidig sitt 
forbruksmønster og handleadferd. 

Kundene er blitt mer internasjonale og nettet brukes mer flittig, og en økende andel av handelen fra 
utlandet skjer via internett, både fra nasjonale og utenlandske leverandører. Samtidig reiser folk mer 
og handler når de er i utlandet.  Ifølge Virke1 øker netthandel mot utlandet mest, selv om den fortsatt 
utgjør en liten andel av total omsetning. Fra 2011 til 2017 økte netthandelen med utlandet med 281 
prosent, mens netthandelen i Norge økte med 101 prosent. Fysisk butikkhandel i utlandet økte med 
62 prosent og fysisk butikkhandel i Norge økte med 17 prosent. Det er viktig å være oppmerksom på 
at omsetningen i netthandelen utgangspunktet er lav, slik at litt vekst gir store prosentvise utslag. 
Klær er en av bransjene som særlig møter denne internasjonale nettkonkurransen.  

Ny teknologi har også bidratt til at for eksempel film og musikk ikke lenger selges i butikk, at reiseby-
råer ikke lenger er å finne i gateplan og at kundene i økende grad betjener seg selv i butikkene. 

 

Ø Endringene i varehandelen påvirker særlig tettstedssentrum fordi de varene som tradisjonelt har vært solgt i 
sentrum opplever nedgang i omsetning og særlig konkurranse med netthandel/streaming. Sentrum har også 
høyere husleie som blir stadig vanskeligere for strøksgatehandelen å håndtere når det konkurreres mot for-
retninger som har lavere husleie.  

5.3 Fra varer til tjenester 
Omsetningen av varer har stagnert i byenes sentrum, mens omsetningen av tjenester har økt de siste 
årene. Dette er ikke kompensert av en vekst utenfor sentrum. Det pågår derfor en omlegging fra 
varer til tjenester i sentrumskjernene i byer og tettsteder og i kjøpesentrene.  

 
1 Virke opererer med kroneverdier som ikke er prisjustert. Det gir høyere prosentverdier enn i rapporten forøvrig. 
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I de fleste bysentrene går omsetningen i varehandelen ned, men nedgangen kompenseres ikke alltid 
av en vekst utenfor sentrum verken for utvalgsvarer eller for plasskrevende varer. Det er først og 
fremst omsetningen av utvalgsvarer som viser nedgang, uansett om denne foregår i eller utenfor 
sentrum. Dette merkes i bysentrum fordi det er salg av utvalgsvarer som er best egnet for sentrums-
handel. De mest populære varene som handles over nett er utvalgsvarer som tradisjonelt er solgt i 
sentrum. I figurene under har vi vist utvikling i omsetning av utvalgsvarer i norske byers sentrum. 
Figuren viser en tydelig nedadgående trend for varehandel og en økning i tjenesteyting. Tallene er 
hentet fra Vistas analyse for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Vista Analyse, 2019). 

Figur 5-1 Utvikling i omsetning av utvalgsvarer i norske byers bysentrum. 2008-2018. 

 
Kilde Vista Analyse/SSB 
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Figur 5-2 Omsetning av varer og serveringstjenester i og utenfor sentrumssonen for 36 norske 
byer samlet. 2008 til 2018. I kroner. Prisjustert KPI 2018. 

 
Kilde Vista Analyse/SSB 

Utviklingen stemmer over ens med utviklingen i vare- og tjenestekonsumet i norske husholdninger. 
Se Figur 5-3. Denne utviklingen skjedde samtidig som veksten i vareforbruket stoppet nesten helt 
opp. Se også Figur 5-4.  

Figur 5-3 Utvikling i vare- og tjenestekonsumet.  

 
Kilde SSB 
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Figur 5-4 Utvikling i omsetning i noen utvalgte vareslag med historiske data tilbake til 2002. 
Prosentvis endring for tre perioder. 2002-2008. 2008-2014. 2024-2017. Prisjustert 
etter KPI 2017. 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

 

Ø Omsetningen i husholdningenes forbruk har gjennomgått en sterk endring de siste to tiårene og det er derfor 
i dag mindre grunnlag for å forvente at handel med varer kan bidra til et vitalt sentrum.  

Ø Vitalisering av sentrum kan skje ved å økte tilbudet av tjenesteyting og etablering av gode møteplasser, sam-
men med kontorarbeidsplasser og boliger.  

5.4 Arealprisene blir stadig viktigere 
Samtidig som kundene handler mindre, fordi de handler andre steder og på andre måter påvirkes 
prisene. Leieprisene er lavere i et lagerbygg i utkanten enn i strøksgater i sentrum. Kunden får mer 
for pengene, men handelsnæringen tjener mindre. Dette ser vi også ved at prisene på utvalgsvarer 
ikke har fulgt inflasjonstakten. Prisen på for eksempel klær har gått ned de siste ti årene. Det betyr 
at butikkene må selge mer klær (eksempelvis flere skjorter) for å holde tritt med arbeidskraftkostna-
der, leiepriser osv. Med stadig mindre marginer for kjedene, vil utslag på areal/leiekostnader slå ut. 
Husleien er høyest i sentrum og handelsnæringen som presses på pris, trekker ut av sentrum til ri-
meligere lokaler sentrumseksternt. Økt tilbud med lave priser fra utlandet påvirker på den måten 
sentrum direkte og indirekte. Men for kunden gir det flere produkter til lavere priser. 

Sentrum i større kommuner med stort kundeunderlag (som for eksempel tilflyt av turister, gjennom-
reisende eller handlende fra nabokommuner) kan opprettholde forretninger i sentrum fordi kunde-
grunnlaget er bedre og omsetningen høyere. Konkurransen på pris og økt bruk av digital handel 
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påvirker derfor store og små byer og tettsteder ulikt. Desto mindre kundegrunnlag en kommune har 
(trekker) desto lavere potensial for å lykkes som handelssted. 

 

Ø Med økt konkurranse på pris og kundenes valg av prisgunstige alternativer, vil tilbud av varer som selges fra 
rimelige tomter og rimelige bygg utenfor sentrum trekke flest kunder. For de fleste er det også høy grad av 
«convenience» å handle med bil utenfor sentrumskjernen. 

5.5 Kontinuerlige endringer 
Gjennom hele 2019 pågikk store endringer i varehandelen. Flere av de store sportskjedene sliter, 
mange av kjedene reduserer på den enkelte butikks arealforbruk og antall enheter går ned. En av 
informantene i undersøkelsen Vista Analyse gjennomførte for Rogaland fylkeskommune opplyste at 
enkelte kjeder reduserer antall butikker med flere titalls i 2019. Andre aktører uttaler at det handler 
om «å bli stor eller å bli spist». En annen uttalelse er «vi kvitter oss med daukjøtt». Og det går først 
ut over de minste handelsstedene.  

Samtidig varsles det at flere nettbutikker innen nisjesegmenter er i vekst. Skitt Fiske og Fjellsport er 
to Vestfold-baserte nettbutikker som begge har tatt ut stor vekst. Begge har sprunget ut av nettgi-
ganten Komplett som også er lokalisert i Vestfold. Ifølge DN er Sandefjord i ferd med å bli en hoved-
stad innen netthandel. (Kilde Dagens Næringsliv) 

Til tross for mye nedskalering og flere konkurser, så mener de store handelsaktørene at det ikke er 
en krise i handelen. Det pågår en konsolidering i et marked der mange trodde at forbruket av varer 
ville stige til himmels og som har bidratt til en overetablering.  

 

Ø Utfordringen for mindre kommuner er at når kjedene reduserer butikkantallet, så er det de butikkene med 
det minste markedet som forsvinner først. 

5.6 Vinnere og tapere i varehandelen  

Bransjeglidning og utfordrende bransjedefinisjoner 

Myndighetene har styrt etter bransjespesifikke retningslinjer der plasskrevende varer har hatt en 
sentral definisjon.  Blant forretninger registrert under kategorien for bredt vareutvalg, sorterer for-
retninger i litt større format under kategorien bredt utvalg av jernvarer, fargevarer, byggevarer mv. 
Her finner vi for eksempel Biltema, Jula, Coop Byggmix i tillegg til Maxbo, Gausdal Landhandel m fl. 
Rent statistisk er det utfordrende at de store handelsenhetene er definert under ulike bransjekoder. 
Det gir oss begrenset mulighet til å følge utviklingen etter konsepter. Mens omsetningen i Biltema 
ligger under bransjekoden byggevarer sammen med Gausdal Landhandel, er BilXtra sortert under 
bilrekvisita.  Samtidig tilbys en økende grad av småvarer i disse forretningene. Det har gitt en sterk 
bransjeglidning og enda mer utfordrende å lese utvikling i statistikk. Vi må derfor på et lavere nivå 
for å hente ut informasjon.  
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De bransjene som inngår i unntak fra kjøpesenterbestemmelsene har gjennom flere tiår hatt tilgang 
til billige tomter hvor de har etablert seg i billige bygg. Det kan ha gitt dem fortrinn som de andre 
ikke har, og de har de siste årene utviklet et stort tilbud innen småvarer som har bidratt til bransjeg-
lidning. På den måten presser de prisene på varer ned og fungerer som prisdrivere.  Samtidig har de 
klart å overleve det økende prispresset internasjonalt av samme grunn. Og derfor har utviklingen 
gått i retning av stadig flere handelskonsepter som bygger på det samme prinsippet; lavere priser, 
bredere utvalg og større forretningsmessig volum.  

 

Ø Bransjeglidningene utfordrer rammebetingelsene i varehandelen fordi utvalgsvarer etter hvert selges i de 
samme forretningene som selger plasskrevende varer. Utfordringen er at plasskrevende varer er lokalisert på 
billigere tomter og billigere bygg utenfor sentrum. Dermed følger andre varer etter. 

Utallige nedleggelser og omstruktureringer siste to år 

Det har vært stor usikkerhet i markedet de siste par årene, og helt frem til dags dato skjer det end-
ringer. Det kom en rekke konkurser og røde tall både i Norge og utlandet gjennom 2018 og 2019, 
som Til Bords, PM, Enklere Liv, Rafens, Hansen& Dysvik og Spaceworld. Så ble tallene røde for blant 
andre MX-sport (nå gått inn i Intersport), Jernia, Nille, G-Sport og Kid interiør. Nordli/Libris meldte i 
mai 2019 at de skulle legge ned 30 butikker i 2019 og Sport 1 har lagt ned i Oslo sentrum, på grunn 
av for høy husleie.  Listen ble supplert med flere andre høsten 2019.  

Motsatt registrerer vi at de store kjøpesentrene omstrukturerer innholdet fra varer til tjenester og 
opplevelser. Helsesenter, bibliotek, kino, bowling, bespisning er noen av tilbudene vi kommer til å se 
mer av i kjøpesentrene i året som kommer. I tillegg øker andelen arealkrevende varehandelskonsep-
ter i kjøpesentrene.  

Private Equity selskaper 

I årene med sterk vekst i varehandelen har investeringsviljen vært stor og antall oppkjøp fra PE-fonds 
(Private Equity Fonds) har vært økonomisk interessant. Mange av disse oppkjøpene har vært basert 
på vekst i omsetningen – ikke minst fordi oppkjøp er finansiert med lån.  Da veksten uteble gikk det 
nettopp utover de forretningene som er eid av PE-fonds som har utfordringer. Dagens Næringsliv 
skriver at 2019 var året de den ene butikkjeden gikk over ende etter den andre. «PE-selskaper har i 
flere år jaktet vekstmuligheter innen varehandel. Nå er de blant dem som har merket handelsnedtu-
ren hardest» (Dagens Næringsliv 30.12.19). Avisen skriver videre «knallhard konkurranse fra nye 
utenlandske kjeder og nettbutikker, proppfulle klesskap, overflod og forbrukerskam er blant fakto-
rene som har bidratt til nedturen. Ikke bare risikerer PE-selskapene betydelige tap. De risikerer også 
å bli sittende innelåst i kjedene utover den vanlige eierhorisonten på fem til syv år.» I dagens marked 
bør kjedene ha eiere med lenger horisont enn tre til syv år. 

 

Ø Markedet er stadig mer krevende og kontinuerlige krav til justering og tilpasning bidrar til at reguleringsbe-
stemmelser kan fungere som tvangstrøyer. Det kan bli behov for reguleringsbestemmelser som i stedet kan 
fungere som redningsdrakt.  

Ø At PE-selskapene sliter økonomisk kan være en måte å justere markedet etter år med overetableringer.  
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Konsolidering  

Det pågår en sterk konsolidering i varehandelen der noen vinner og andre taper. Det har antagelig 
vært en overetablering som følge av oppgangstider som bidrar til både oppkjøp og konkurser. Mens 
noen forsvinner ut av markedet, styrker andre sin posisjon. 

Markedsvinnere 

Motstykket til disse negative trendene er de svenske kjedene Biltema, Clas Ohlson, Jula og Rusta. 
Disse er sammen med Europris markedsvinnerne. Ifølge Dagens Næringsliv (august 2018) omsatte 
Biltema for 4 mrd, Claes Ohlson for over 3 mrd, Jula for 2mrd og Europris for 5,5 mrd i 2017. Rusta 
er i sterk vekst og øker sin posisjon i det norske markedet etter å ha bygget opp en god struktur etter 
30 år i bransjen. Rusta er blitt en drager som trekker andre aktører mot samme lokalisering. Rusta 
søker lokaler på rundt 2 000 kvadratmeter utenfor bysentrum, men har også hatt suksess med loka-
lisering inne i kjøpesentre, som er en erfaring fra Norge som er tatt med til Sverige. Alle disse er 
arealkrevende handelskonsepter med stor mix av store og små varer som selges til markedsvennlige 
priser. Utfordringen er at det er bevegelse i omsetningen hos mange av de store handelsenhetene, 
og endringene skjer raskt. Dette gjør det vanskelig å lage prognoser. Men desto viktigere blir det å 
avdekke hvordan de planlegger for årene som kommer.  

5.7 Greta Thunberg-effekten 
Matskam, klesskam, flyskam og mye annen skam har slått sterkt inn i markedet i løpet av 2019 og 
mindre omsetning enn forventet i julehandelen i 2019 tilskrives blant annet Thunberg-effekten. Det 
er vanskelig å forutse hvordan dette slår ut fremover, men delingsøkonomi, opplevelsesøkonomi og 
gjenbruk har i økende grad blitt populært. Restriksjoner på bilbruk slår også ut på bruk av kollektive 
transportmidler.  

Covid-19 har akselerert netthandel og ferie i eget land. Oppussing av hus og hytter øker i omfang. 
Netthandel øker transportomfanget på grunn av en betydelig retur av bestilte varer. Det kan igjen 
resultere i økt interesse for å kjøpe varer i butikk.  

 

Ø Økt fokus på miljø, med redusert forbruk og redusert tilgjengelighet med privatbil i bysentrum er i ferd med 
å endre handlevaner og handleatferd.  

5.8 Arealpriser blir stadig viktigere i konkurransen med netthandelen 
Samtidig som kundene handler andre steder og på andre måter, påvirkes prisene. Leieprisene til 
leverandørene er lavere i et lagerbygg i utkanten enn i strøksgater i sentrum. Kunden får mer for 
pengene, men handelsnæringen tjener mindre. Dette ser vi også ved at prisene på utvalgsvarer ikke 
har fulgt inflasjonstakten. Med stadig mindre marginer for kjedene, vil utslag på areal/leiekostnader 
slå ut. Husleien er høyest i sentrumskjerne og handelsnæringen som presses på pris, trekker ut av 
sentrum til rimeligere lokaler sentrumseksternt. Økt tilbud med lave priser fra utlandet påvirker sen-
trum direkte og indirekte. Vekstvinnerne har vært de prisgunstige handelstilbudene i big-boxes. 

Lav omsetning per kvadratmeter i big-boxene 
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Vista Analyse har gjennomført en arealbruksanalyse for prosjektsamarbeidet Mjøsbyen der vi erfarte 
at omsetningen i big-boxene var betydelig lavere per kvadratmeter enn i kjøpesentre og strøksga-
tene. Når bygningsmassen er stor, blir altså omsetningen per kvm lavere, anslagsvis 50 prosent av 
omsetning per kvm i kjøpesentrene. I attraktive bysentrum og mellomstore kjøpesentre ligger om-
setningen på et snitt rundt NOK 40 000 per kvadratmeter, mens den i big-boxene ligger på mellom 
15 og 20 000 per kvadratmeter. (Vista Analyse, 2018c). 

Økt netthandel gir økt prispress 

Netthandel bidrar til en stadig sterkere konkurranse på pris. Netthandel øker prispresset fordi kun-
den enkelt søker den tilbyderen som har lavest pris. De forretningene som kan lokaliseres i et lager 
på en billig tomt utenfor sentrale strøk, får et økonomisk fortrinn. Økt prispress gjør det enda vans-
keligere å operere med tilbud i dyre lokaler. Det bidrar også til økt press på sentrumshandel der 
arealprisene er høye. Stadig flere bransjer er forsvunnet fra gateplan – tydeligst i mindre byer (mu-
sikk, film, dyrebutikker, bøker, sport, fashion m.fl.) 

Figur 5-5 Vekstvinnere i kategorien bredt vareutvalg. 2013-2017. Gjennomsnittlig årlig vekst-
rate (vannrett akse) og driftsmargin. Ikke prisjustert.  

 

Kilde Virke analyse 
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Figur 5-6 Vekstvinnere og tapere blant bransjer i kjedeorganisert faghandel 2013-2017. Gjen-
nomsnittlig årlig vekstrate (vannrett akse) og driftsmargin. Ikke prisjustert. 

 

Kilde Virke analyse 

5.9 Oppsummering av noen hovedpunkter 
• Omstrukturering og konkurser 

o Konsolidering i varehandelen der noen blir vinnere og andre blir tapere. Etter en 
overetablering i varehandelen skjer det en stor grad av oppkjøp og konkurser. De 
sterkeste merkevarene har svært høy omsetning og fungerer også som dragere på 
andre butikker. Men dragerne endres over tid. Nye kommer til og gamle faller ut. 

• Økt prispress 
o Netthandelen øker og presser prisene ned. 
o Med økt prispress blir husleien i bysentrum for høy, og til og med de store aktørene 

trekker seg ut av sentrum. 
o Vi ser mange konkurser. 
o Vi ser økt tilfang av prisgunstige varer. 
o Vi ser økt tilfang av store handelskonsepter med bredt utvalg av varer. 

• Kjøpesentrene endrer innhold 
o Antall butikker med utvalgsvarer går ned. 
o En økende andel arealkrevende handelskonsepter erstatter små butikker med ut-

valgsvarer. 
o Tilbud av tjenester som servering, helsetjenester, aktiviteter (f eks bowling, trenings-

sentre mv), kultur (f eks kino) øker i kjøpesentrene. 
• Forbruksendringer 

o Kundene krever enkel tilgang til varer og tjenester. Et verdensomspennende varet-
ilbud på nett og god tilgang på stort utvalg og gode priser bidrar til økt interesse for 
netthandel. 
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o Kundene søker bredt tilbud og stort utvalg på handelsstedene. De største kjøpesent-
rene og de største byene har den høyeste omsetningen og det beste utvalget. De 
får også flest kunder på besøk. 

o En tydelig overgang fra kjøp av varer til tjenester. Dette skjer både i bysentrum og i 
kjøpesentrene. 

• Økt fokus på miljø  
o Etter Covid-19 øker interessen for å feriere i eget land. 
o Oppussing av hus og hytter øker i omfang 
o Miljøfokus øker interessen for å handle lokalt og  feriere i eget land.  
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6 Transport i endring 
Netthandel og hjemtransport 

Netthandelen øker, men andelen er fortsatt lav. Den ser også ut til å øke gjennom korona-tiden. Men 
det er stor usikkerhet knyttet til hjemtransport av varen og ikke minst av omfanget av retur. Frakt 
hjem til kunden er den største kostnaden. Det betyr at samlokalisering av varer blir viktig slik at ut-
transportering til hytter og hus blir mest effektiv. 

Nye handelsmønstre fører med seg nye utfordringer. Urbanisering fører til økt press på sentrums-
områder. Samtidig øker netthandel etterspørselen etter varetransport hjem (Ørvig & Eidhammer, 
2019).  

I mange europeiske byer har logistikkoperatører etablert seg i utkanten av byene (Ørvig & 
Eidhammer, 2019). Her har de tilgang på billige arealer for varer som skal transporteres enten inn til 
butikker eller ut til kunder og hentesteder.  

Figuren under viser hvordan endrede handelsmønstre fører til lengre reiser for logistikkoperatører. 
Etter hvert som kundene etterspør varer på hentepunkt eller levert hjem, øker det kravene til logis-
tikk og transport. 

Figur 6-1 Endrede handelsmønster gir lengre reiser for varetransport 

 
Kilde: Statens vegvesen 

Hentepunkt 

Varer kjøpt på nettet kan bestilles hjem eller til hentepunkter. I dag er hentepunkter håndtert ved 
post i butikk, men det er tegn til at kapasiteten i butikkene mange steder er i ferd med å nå sin 
grense. Aktører på nett har uttalt at man nærmer seg smertegrensen for hva post i butikk kan hånd-
tere, og blant annet Zalando ser etter nye løsninger for å håndtere den økende mengder pakker 
(Shifter, 2019). En av modellene som prøves ut er samkjøring av ulike varer i felles biler. 

En annen aktør som prøver nye løsninger er Posten, som har hatt 15 prosent vekst i pakkeleveringer 
årlig (Frifagbevegelse, 2019). I Sandvika er mer enn 60 prosent av volumet hentet ut av postkontoret 
og overført til kjøpesenteret. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Sandvika Storsenter og Posten, 
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hvor det er mulig å hente pakker, prøve å returnere på samme sted (ehandel.com, 2018). Det samme 
konseptet prøves nå ut i Ski. Der planlegger man å overføre 38 prosent av volumet ved Ski postkontor 
til et hentepunkt med prøverom og kundeservice på Ski Storsenter (Ehandel.no, 2019). Foreløpig er 
disse problemstillingene forbeholdt befolkningstette områder, men endret transportsystem og lo-
gistikk vil på sikt også påvirke mindre kommuner og tettsteder. 

6.1 Sentrum og kvalitet  
Omsetning av tjenesteyting synes å øke mest i byer med attraktive byrom, høy bygningsmessig kva-
litet, et stort kundeomland og en god bystruktur eller et stort kjøpesenter i sentrum. (Vista Analyse, 
2019). 
 
Byer som har arbeidet målrettet mot å øke sentrums attraktivitet ser ut til å ha lykkes mer enn andre. 
Det kan bety at utvikling av sentrums attraktivitet er viktigere enn stramme rammebetingelser med 
detaljstyring av ulike vareslag. Varer tilbys der det er kunder og der kunden trives med å være.  

Bakgrunnen for målet om å trekke handelsvirksomhet til sentrum er at det bidrar til økt sentrumsak-
tivitet (økt bruk av sentrum). En undersøkelse gjennomført i England, har en mer nyansert analyse 
av hva som skaper vitalitet i bysentrum. (Sivaev, 2013)  Den konkluderer med at antall arbeidsplasser 
lokalisert i sentrum er en kritisk suksessfaktor for bysentrums vitalitet. Og viktigst av disse er kontor-
arbeidsplassene for både offentlig og privat sektor. Å lokalisere kontorarbeidsplassene i sentrum av 
byer og tettsteder gir flere kunder i sentrum, noe som igjen gir godt grunnlag for handel og service.  

Urbaniseringsgraden påvirkes av flere faktorer. Med mer attraktive og funksjonelle bykjerner, flere 
arbeidsplasser i sentrum og bedre kollektivtransport, følger en økende interesse hos unge for å bo 
urbant, og for kunnskapsarbeidere for å arbeide urbant. Dette gjør at bosettingen i økende grad 
klumper seg i eller nær byene. Tidligere industriområder har blitt transformert til boliger, offentlige 
rammebetingelser har reversert utflytting av varehandelen fra sentrum og bedre kollektive trans-
portmidler har bidratt har bedre tilgjengelighet til bysentrum.  

 

Ø Byers og tettsteders sentrum kan ikke basere seg på at tilbud av varer skal redde sentrum i årene som 
kommer. Sentrums kvalitet, gode møteplasser, tjenester og opplevelser blir langt mer viktig. Men det 
krever at sentrum er tett og kompakt og ikke for utflytende.  
 

Ø Det vil være viktig i et tidsperspektiv fram mot 2030 og 2050 å legge til rette for boligbygging i sentrum 
gjennom fortetting. Dette vil igjen bidra til økt etterspørsel etter varer og tjenester i sentrum, som sti-
mulerer økonomisk vekst og sysselsetting.  

 
Ø Det er svært viktig at kontorarbeidsplasser lokaliseres i sentrum – herunder også offentlige arbeidsplas-

ser.  
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7 Handel i Rognan 
I dette kapitlet presenterer vi analyse av varehandel i Saltdal og Fauske handelsregion. Analysen er 
statistisk og redegjør for utviklingstrekk i varehandelen i Saltdal sammenliknet med snitt for landet 
og sammenliknet med utviklingen i Fauske og Fauske handelsregion som Saltdal er en del av.  

7.1 KPI justerte tall 
Vista Analyse benytter sin egen database for utvikling der vi har tilrettelagt tidsseriedata tilbake til 
2008. Vi prisjusterer tallene flatt etter KPI (konsumprisindeksen), som betyr at vi ikke justerer hver 
enkelt bransje/vare. Prisutviklingen for ulike varer har variert mye. Pris på klær har eksempelvis gått 
ned i perioden. Samtidig har pris på arbeidskraft, transport og ulike innsatsfaktorer økt, slik at en 
klesbutikk må selge flere varer for å betale regningene sine. Våre vurderinger knytter seg altså til 
verdi og ikke til volum. Vi presenterer tall i snitt per innbygger og sammenholder dette med snitt for 
landet. Det gir dekningsgrad som er omsetning lokalt i forhold til snitt for landet (=100). 

Omsetningstallene kan inneholde feil der det er færre enn tre forretninger innen samme kategori. 
Statistikk oppgis kun der det er minst tre forretninger å hente omsetningstall fra.  Det er også be-
grunnelsen for at vi har slått flere bransjer sammen i samlekategorier.  

7.2 Omsetningsutvikling 
Omsetning av detaljvarer i Saltdal har gått betraktelig ned i perioden fra 2016 målt i snitt per innbyg-
ger (Figur 7-1). Omsetningen av dagligvarer har holdt seg relativt stabilt, men ligger noe under lands-
snittet. Det betyr at folk handler mat også andre steder enn i egen kommune. Foruten omsetning av 
dagligvarer, som folk normalt handler nær bosted, er omsetning innen byggevarer, jernvarer, sport 
og fritid god.  

471



Handelsanalyse Rognan 
 

 

Vista Analyse  |  2020/17 36 
 

 

Figur 7-1 Omsetning etter vareslag i Saltdal kommune. 2008-2018. Prisjustert 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

Det er også 1313 hytter i kommunen, noe som gjerne bidrar til økt omsetning i dagligvarehandelen. 
I tillegg påvirkes omsetningen gjennom ulike arrangementer, som for eksempel Rognandagan. Det 
er en positiv meromsetning i sommermånedene som kan tilskrives gjennomreisende, hytteturister 
og arrangementer (Figur 7-2). Det er svært positivt at Rognan tar ut slik meromsetning.  

Figur 7-2 Terminvis omsetning 2018. Utvalget vareslag og totalt. I 1000 kr.  

 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

I figurene under har vi sammenholdt utviklingen med snitt for landet og snitt for handelsregionen. 
Relatert til landet har omsetning av dagligvarer holdt seg stabilt, mens omsetning av utvalgsvarer 
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(klær, sko, gaver, ur, optikk, gull/sølv, apotek m fl) har økt i perioden mens den har gått noe ned i 
snitt for landet og holdt seg stabil i Fauske handelsregion.  Omsetning av utvalgsvarer ligger over 
snittet i handelsregionen. Jern, bygg, farge har også hatt en vekst i Saltdal. Dette kan vi også obser-
vere i områder med mange hytter. Hyttestandarden har økt de siste årene. 

Figur 7-3 Utvikling i omsetning i Saltdal relatert til utviklingen i landet. 2008-2018. Prisjustert 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 

 

 

Figur 7-4 Utvikling i omsetning i Saltdal relatert til utviklingen i Fauske handelsregion. 2008-
2018. Prisjustert.  

 
Kilde SSB/Vista Analyse 
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Ø Saltdal synes å ha opparbeidet et godt handelstilbud innen faghandel og ser ut til å ha dyktige forretnings-
drivere i sentrum.  

Ø Saltdal kommune har stabil omsetning innen viktige husholdningsvarer, men mangler tilbud innen katego-
rien bredt vareutvalg og plasskrevende konsepter 

Ø Saltdal tar ut omsetning fra tilreisende, gjennomreisende og andre besøkende 

7.3 Dekningsgrad 
Dekningsgrad brukes i handelsanalyser for å beskrive hvorvidt det er handelslekkasje eller handels-
import i kommunen. Kravet fra Nordland fylkeskommune er at en handelsanalyse skal dokumentere 
om det er grunnlag for etablering av handel i et slikt omfang som tiltaket legger opp til. Beregnet 
dekningsgrad er slik dokumentasjon. 

Saltdal ligger under snitt for landet for alle vareslag med unntak for jern, bygg og farge. I 2018 står 
denne kategorien med null i omsetning. Det stemmer ikke men henger antagelig sammen med at et 
er færre enn tre forretninger i Saltdal det året. Elektrisk husholdning står også oppført med null i 
omsetning. Dette har vært situasjonen i perioden og med begrenset tilbud er det grunn til å forvente 
en beskjeden omsetning.  

 

Ø Saltdal har god egendekning for dagligvarer og faghandel innen bygg og jernvare, sport, fritid og klær, sko 
mv 

Ø Innen elektrisk husholdning, interiør og innbo er tilbudet svakt. 
Ø Tilbudet et også svakt innen kategorien bredt vareutvalg 

Figur 7-5 Dekningsgrad i Saltdal. Landet=100 

 
Kilde SSB/Vista Analyse 
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Ø Tiltaket omfattet en Europris som selger interiør, innbo samt noe elektrisk husholdning. Dette er varer der 
tilbudet i Saltdal er begrenset.  

Ø Tiltaket omfatter også en dagligvareforretning. Det er underdekning også for dagligvarer i kommunen, til 
tross for et betydelig antall hytter og kunder fra Beiarn. 

Ø Europris har også varer som er tilpasset hytteliv. 

I det følgende beregner vi omsetning i areal med grunnlag i underdekningen. Vi legger til grunn kr 
15 000 i omsetning per kvadratmeter i en sentrumsekstern big-box som selger bredt vareutvalg. Et-
tersom det er grunnlag for å anslå at selv om det står null i dekningsgrad, kan det likevel være noe 
dekning ved at det er 1 eller 2 butikker innen kategorien. Vi legger til grunn at det eksisterer 30% 
dekning der tallet er null i vår statistikk. Videre legger vi til grunn et kundegrunnlag på 6 000 personer 
som inkluderer handlende fra Beiarn og hytteturister. Vi legger til grunn 15% tekniske rom som til-
legg. 

 

Ø 70 % underdekning innen kategorien bredt vareutvalg der snittomsetningen i landet er kr 2 700 per person 
( kr 1 900 per person ved 70%) gir en forventet omsetning på gir 750 m2 butikkflate. Inklusive tekniske an-
legg/lager gir det en underdekning lik 900 m2.  

Årlig forbruk i norske husholdninger innen elektrisk husholdning, møbler, innbo og interiør som er 
varer som i en viss utstrekning selges i en Europrisforretning er kr 9 400. Tilbudet i en Europris utgjør 
noe elektriske artikler, noe hagemøbler, en betydelig andel interiør og innbo. Vi legger likevel til 
grunn at en Europris kun vil dekke om lag 20 % av dette, altså kr 2 000.  

 

Ø 20 % underdekning innen kategorien elektrisk husholdning, møbler, innbo og interiør der snittomsetningen i 
landet er kr 9 400 per person ( kr 1 900 per person ved 20%) gir en forventet omsetning på gir 750 m2 bu-
tikkflate. Inklusive tekniske anlegg/lager gir det en underdekning lik 900 m2.  

Samlet gir dette: 
 

Ø Det er beregnet en samlet underdekning tilsvarende 1 800 m2 innen kategorien bredt vareutvalg, elektrisk 
husholdning, møbler, innbo, interiør gitt de forutsetninger som er lagt til grunn over. 

Ø Det planlagte tiltaket omfatter en Europris på 1 400 m2. Restvolumet på 30 prosent er da igjen til regionsen-
teret Fauske. 

Det er videre planlagt en dagligvareforretning i området på 1 200m2. Dagligvareforretninger har en 
høyere omsetning per kvadratmeter, slik at vårt beregningsgrunnlag her er kr 30 000. Underdek-
ningen på dagligvarer er 10 prosent som utgjør kr 4 000 per person. (Nordmenn bruker kr 39 100 
per år i dagligvarer og drikkevarer.) Dette gir en underdekning tilsvarende 800 m2 for dagligvarer. I 
tillegg kommer tekniske rom som for dagligvarer ligger på nærmere 25 %. Det gir en underdekning 
for dagligvarer på 1 000. Det gir en overdekning på 200 m2 i forhold til tiltaket.  
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Ø Det er beregnet en samlet underdekning tilsvarende 1 000 m2 innen dagligvarer gitt de forutsetninger som 
er lagt til grunn over. 

Ø Det planlagte tiltaket omfatter en dagligvareforretning på 1 200 m2. Dagligvarer handles der folk bor og 
ferierer. Vi har lagt til grunn et kundeunderlag på til sammen 6 000 personer (inkl Beiarn, gjennomreisende 
og hytteturister). 200 m2 tilsvarer 150 personer som da er feilmarginen.  
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8 Rognan sentrum 
I dette kapitlet gir vi en analyse av Rognan som handelssted med stedegne fortrinn og utfordringer. 

8.1 Handelsstrukturen i Rognan 
I Rognan er det det i dag en differensiert handelsstruktur med en tydelig tredeling. Selve sentrums-
kjernen har et variert utvalg av varer og tjenester i småskala formater med utadrettede vindusflater 
mot strøksgata og området har høy visuell kvalitet. I sentrumskjernens randsone. Langs Kirkegata 
ligger dagligvareforretninger og andre hverdagsvarer i store bygg (big-boxes), uten vindusflater og 
med inngangsparti rettet inn mot egen parkeringsplass og ingen utadrettet fasade mot hovedgata 
Kirkegata. Lenger sør ligger handel av sjeldenkjøpsvarer.  

Figur 8-1 Differensiert handelsstruktur i Rognan 

 
Kilde Vista Analyse/google maps 

Forsidebildet på denne rapporten her hentet fra Rognans sentrumskjerne. Området mellom Jernba-
negata, Håndverkeren og Kirkegata er Rognans mest attraktive sentrumskjerne. Kaia representerer 
en attraktiv front inn mot en kjerne med gode møteplasser, småbåthavn og gater tilrettelagt med 
brostein. Historisk bygningsmasse bidrar positivt til høy attraktivitet i området. Her ligger hotell, ser-
veringssteder og varehandel side om side. Området er bilfritt og møteplassene er mange. Se Figur 
8-2 og Figur 8-4. Dette er et godt definert og tydelig avgrenset byrom med kvaliteter for strøksgate-
handel. Her er det butikker med utvalgsvarer, serveringssteder og stort sett vindusutstillinger på ga-
teplan. Hver butikkenhet er relativt liten og skaper intimitet og hygge. 
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Allerede ved Kirkegata preges sentrum av parkeringsplasser og mindre attraktive byrom. Se Figur 
8-5. De store dagligvareforretningene har ikke tatt ansvar mot Kirkegata og de henvender seg mot 
egne rom med parkering og lav standard på bygulvet. Mangel på vindusutstillinger gjelder mange 
aktører i sentrumskjernens randsone. Her behøves betydelig reparasjonsarbeid. Det er utfordrende 
å få store bygg (big-boxes) til å fungere i en bystruktur.  

Kirkegata framstår som hovedgata med beplantning og fortau, men mangler utadrettet virksomhet 
både fra dagligvareforretningene og annen virksomhet med unntak av Rådhuset og rådhusparken. 

Vest for Håndverkeren får sentrum et helt annet preg med store parkeringsplasser, åpne rom og 
variert bygningsmasse av ulik karakter og kvalitet og lite utadrettet virksomhet. Se Figur 8-6. 

I kommuneplanens arealstrategi, som vi har gjengitt foran, er det et mål å tilby et mangfoldig utvalg 
av varer og tjenester og bidra til en attraktiv tettstedsutvikling. I fotomontasjen under har vi doku-
mentert hva slags type handel som bidrar til attraktivitet og hva som ikke bidrar til attraktiv tettsteds-
utvikling. 

Figur 8-2 Sentrumskjernen i Rognan – med strøksgatehandel 

 
Kilde Google maps 
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Tettstedet Rognan etter Statistisk Sentralbyrås definisjon; en hussamling der det bor minst 200 per-
soner og avstanden mellom husene ikke skal overstige 50 meter. Ved arealkrevende hustyper økes 
avstanden til 200 meter mellom husene.  

Ø Tiltaksområdet ligger innenfor det som er definert som tettsted av SSB 

Figur 8-3 Tettstedet Rognan etter SSBs definisjon av tettsted. (Markert med rød linje) 
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Figur 8-4 Sjøfront og historisk bygningsmasse og gater med brosteinsbelegg gir en tydelig og 
attraktiv sentrumskjerne i Rognan mellom Jernbanegata og Håndverkeren. 

  
Kilde Handelsbygg AS 
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Figur 8-5 I sentrumskjernens randsone, langs Kirkegata østover finner vi handelstilbud med 
pol, dagligvare og apotek i et område som preges av parkeringsplasser, store bygg 
uten fasade mot gateplan og lav attraktivitet. 
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Figur 8-6 Rognan sentrum – ytre sone vest 

 
Kilde Handelsbygg AS 

 

Ø Rognan sentrum har flere gode kvaliteter. En attraktiv og kompakt sentrumskjerne med sjøfront, kai, små-
båthavn og historisk bygningsmasse og strøksgatehandel og servering i småskala format. 

Ø Det viktigste handelssentrum med dagligvareforretninger, vinmonopol og apotek har lite av sentrums kvali-
teter og er lokalisert langs Kirkegata men med lukket fasade mot denne gata og bidrar derfor ikke mot ho-
vedgata.  

Ø Rognans viktigste handelssenter bidrar lite til et attraktivt sentrum slik målet er i kommuneplanen 

Ø Annen arealkrevende handel med sjeldenkjøpsvarer er lokalisert i industriområdet sør for sentrum langs FV 
515.  

8.2 Ulike lokaliseringsalternativer 
Flere tomtealternativer var vurdert og det var flere utfordringer knyttet til de fleste. Det var særlig 
to forhold som pekte seg ut som utfordrende. Det ene var varetransport og det andre var pris. Pris 
forbundet med blant annet kondemnering av boliger og eksisterende bygg. Målet har hele tiden vært 
å etablere handelstilbudet nær sentrumskjernen eller langs Kirkegata i tråd med kommunens og fyl-
kets målsetting om at handel skal ligge i sentrum. Men utfordringene har stått i kø for å få realisert 
et slikt prosjekt. I tillegg til alternativene i Figur 8-7, ble noen tomter sør for sentrum i området langs 
FV 515 vurdert.  

Figur 8-7 Ti sentrumsnære tomter ble vurdert. 

 
Kilde G Plan AS 
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Figur 8-8 Ti tomter ble vurdert i forbindelse med planlagt etablering 

 
Kilde GPLAN AS 
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Tiltakshaver har arbeidet med etablering av en klynge med nærings- og handelsbygg i Rognan i flere 
år og har også ført en lenger planprosess med en tomt i Vesterfjæra som var ønsket tomt. Utfallet 
av denne planprosessen var at tomten i stedet var ønsket til tjenesteyting / hotellutvidelse. Tomten 
ligger attraktivt til ved fjorden og har et potensial for utvikling til funksjoner som vil øke sentrums 
attraktivitet mer enn arealkrevende handel vil gjøre. Etter en lenger planprosess der tiltakshaver 
utredet mange alternativer, valgte politikerne i kommunen at tomten i Vesterfjære skulle utvikles i 
forlengelse av hotelltilbudet. Dermed måtte en ny tomt utredes. 

Figur 8-9 Vesterfjæra 

 
Kilde G Plan AS 

Figur 8-10 Tiltaksområdet. Kirkegata ved Rognan flyplass 

  
Kilde G Plan AS 

 

Ø Etter å ha vurdert og analysert 10 ulike tomter, falt valget på en tomt i Vesterfjæra 
Ø Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra ble i samråd med naboer og politikere forbeholdt utvidelse av Rognan 

hotell. 
Ø Neste alternativ var ved Rognan flyplass og nytt planarbeid ble igangsatt. 
Ø Tiltaket planlegges med inngang ut mot Kirkegata, og ikke motsatt slik de øvrige store forretningsbyggene 

langs Kirkegata har i dag.  
Ø I dialog med planavdelingen er den aktuelle tomten vurdert som viktig for handel ettersom Kirkegata vil 

utgjøre hovedaksen mot E6 i et langsiktig perspektiv. 
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KU-notat 

ROGNAN, GNR/BNR 42/5 OG 42/217 
 

Vurdering av planlagte tiltak etter forskrift om konskvensutredninger 

(2017-07-01) 

 
Datert 01.11.2018  
 

 

 

1. Vurdering av behov for konsekvensutredning etter Forskrift om 

konsekvensutredninger § 6 og 8 
 

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste 

versjon (2017-07-01).  

 

 

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

 

§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om 

konsekvensutredninger. Av de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg I. 

 

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I. 

 

 

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn.  

 

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg II.  

 

 

 

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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2 
 

2. Øvrige avklaringer etter Forskrift om konsekvensutredninger § 9 
 

§ 9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 

myndighets vurdering etter § 11 eller § 12. For planer etter plan- og bygningsloven skal 

opplysninger etter denne paragrafen foreligge før oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 

12-8. For tiltak etter andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse. 

Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis 

en kortfattet beskrivelse av (a-d): 

 

 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider:  

 

Planområdet er fra før ubebygget. Planområdet har god beliggenhet mtp. eksisterende 

infrastruktur, der både naturlig forbipasserende bilister og myke trafikanter har god tilgang 

til området. Området virker egnet for den type virksomheter som planlegges.  

 

 

 

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn:  

 

Av Miljødirketoratets kartbase (www.miljostatus.no) er det ikke registrert arter med noen 

form for vern innenfor planområdet. Reguleringsplanarbeidet vurderes å ikke ha negative 

virkinger på noen miljøverdier.  

  

  

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp 

og produksjon av avfall:  

 

Det planlegges etablering av nye næringsvirksomheter på tomten. Ingen av disse vil generere 

særligskilt mye avfall, ei heller utslipp eller reststoffer. Avfall vil bli behandlet i tråd med 

Saltdal kommunes krav for slike virksomheter, både i forbindelse med anleggsfasen og senere 

drift.   

 

 

d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser: 

 

Det finnes ingen naturresurser innenfor planområdet. Planarbeidet vil heller ikke påvirke 

naturresurser utenfor planområdet.  

Det en del barskog innenfor planområdet, dette regnes dog ikke som en naturressurs (jf. Store 

norske leksikon).  
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OPPSUMMERING 

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for næringsbebyggelse vest for Saltdalselva har 

Rambøll utført en flomfarevurdering av tomten i henhold til gjeldende myndighetskrav. 

 

Hovedmålet med denne utredning har vært å dokumentere at reguleringsområdet er flomsikkert 

med hensyn til dimensjonerende flomhendelse og fremme forslag til avbøtende sikringstiltak for 

å sikre planområdet mot flom, jf. TEK 17 §7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo. 

 

Planområdet er flomutsatt både med hensyn til nærliggende bekk og stormflo (hav), og 

sikringstiltak vil være nødvendig før utbygging tillates. Tomten ligger i dag på ca. kote 1,0-2,8 

moh. 

 

I henhold til myndighetskrav må planområdet sikres mot en 200 årsflom, både fra bekk og 

stormflo, og forventede klimaendringer på hensyntas. 

 

Dimensjonerende bekkeflom er beregnet til 1,9 m3/s, inklusive klimapåslag på 40%. Eksisterende 

kanaliserte bekkeløp har tilfredsstillende kapasitet, men stikkrennesystemet under Kirkegata 

nærmer seg begrensende kapasitet. Stikkrennene tar unna en dimensjonerende 200 årsflom, 

men bekken stuves opp foran Kirkegata opp mot kote +2,3 moh.  

 

Dimensjonerende 200 års stormflonivå for Rognan inkl. klimapåslag vil være på kote +2,36 m.   

 

For å klimatilpasse planlagte byggverk anbefales det at byggegrunnen for byggverk med 

personopphold legges på minimum kote 2,4 moh. Det betyr at store deler av tomten må 

heves. Videre anbefales det at også adkomstvei legges på kote 2,4 moh for å sikre/muliggjøre 

evakuering mot Kirkeveien. Nye byggverk plasseres minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for 

eksisterende kanaliserte bekkeløp må ikke reduseres som følge av ny fylling. 

Fyllingen/byggegrunnen må erosjonssikres mot bekkeløpet. 

 

Eksisterende stikkrenner under Kirkeveien har begrenset kapasitet, og utbygging må ikke føre til 

økt avrenning. Det betyr at overvann fra nye tette flater (tak/parkering/vei) må fordrøyes før 

påslipp til bekk. For å redusere risikoen for flomfare, samt unngå kostbare fordrøyningstiltak, vil 

vi foreslå at stikkrenne under Kirkeveien oppdimensjoneres i henhold til forventet fremtidig 

belastning. Dimensjonerende belastning må vurderes og beregnes av RIVA (Rådgivende ingeniør 

VA, iht deres plan for overvannshåndtering). 

 

Dersom ovenstående anbefalinger og krav følges vil planlagt utbygging være flomsikker i henhold 

til gjeldende myndighetskrav. 
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1. INNLEDNING OG MÅL 

1.1 Bakgrunn 

HS Arealplan har, på vegne av Norsk Prosjektutvikling AS, startet arbeidet med reguleringsplan 

for næringsbebyggelse vest for Saltdalselva, langs Kirkegata, i Saltdal kommune.  

 

I forbindelse med planarbeidet, har Rambøll Norge AS blitt engasjert for å se på hvordan 

reguleringsområdet vil bli påvirket av flom, henholdsvis bekkeflom og stormflo. Videre vil 

Rambøll komme med anbefalinger knyttet til flomsikring av området.  

 

 

Figur 1. Aktsomhetskart for flom over reguleringsområdet langs nedre del av Saltdalselva-vassdraget. Gule 

linjer viser reguleringsområdet (foreløpig plan).  

 

1.2 Målsetting  

Hovedmålet med denne rapport har vært å dokumentere at reguleringsområdet er flomsikkert 

med hensyn til en dimensjonerende flomhendelser og fremme forslag til avbøtende sikringstiltak 

for å sikre planområdet mot flom, jf. TEK 17 §7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo. 
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2. RETNINGSLINJER, KRAV OG METODER 

2.1 Retningslinjer 

Flomberegningen er en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan forventes i 

gjeldende vassdrag. NVEs retningslinjer brukt i flomvurderingen er «Flaum og skredfare i 

arealplanar» (2011, rev. 2014), «Retningslinjer for flomberegninger» (2011, rev. 2013), 

«Flaumfare langs bekker» (2015), «Veileder for flomberegninger i små uregulert felt» (2015) og 

«Klimaendringer og fremtidige flommer i Norge» (2016). Vedrørende stormflo ble Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin rapport om havnivåstigning og stormflo (2016) 

benyttet (tabeller for stormflotall og havnivåstigning inklusive anbefalt klimapåslag). 

 

2.2 Krav 

De mest sentrale kravene er som følger: 

 

2.2.1 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg:  

 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 

sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 

gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak». 

 

2.2.2 Krav til flomsikkerhet - Byggeteknisk forskrift, TEK 17 

TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo angir ulike sikkerhetsklasser for byggverk i 

flomutsatt område. 

 

Tabell 1. TEK 17 sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område. Kilde: TEK 17 § 7-2. 

 

 

Ifølge TEK 17’s veiledning havner lagerbygg, garasjer o.l. (uten personopphold) i 

sikkerhetsklasse F1, liten konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet på 1/20, hvilket 

tilsvarer 20 årsflommen. Planlagte byggverk med personopphold havner i sikkerhetsklasse F2, 

middels konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet på 1/200, hvilket tilsvarer 200 

årsflommen. Særlig sårbare byggverk, sykehjem, sykehus etc., havner i sikkerhetsklasse F3, 

1000 årsflommen.  
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For næringsområdet vil planlagte byggverk havne i sikkerhetsklasse 2 og skal dermed sikres iht. 
200 årsflommen.  
 
Kravene i TEK 17 kan oppnås ved enten å plassere byggverket utenfor flomutsatt område, ved å 
sikre det mot oversvømmelse eller ved avbøtende sikringstiltak som hindrer skader.  

I henhold til TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo, 4. ledd, skal byggverk plasseres eller 

sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. 

 

 

2.3 Metode 

2.3.1 Hydrauliske beregninger 

Det er etablert 2D-modell av bekkefarene i HecRAS 5.0.6. 2D-modell er etablert for å kunne 

beskrive hvordan flomvannet vil kunne bre seg utover flate partier, dersom elva går over sine 

breddekanter. At programmet er 2D betyr at det beregnes vannhastigheter og vannstander i et 

rutenett (grid). 

 

Terreng- og bekkeprofiler er basert på eksisterende lasermålinger og befaringer i området. 

 

2.3.2 ArcMap 10.5  

ArcGIS med modulen ArcMap og geografiske data (kartdata), utgjør et komplett geografisk 

informasjonssystem (GIS). Dataverktøyet gjør at de geografiske dataene kan arbeides med i 

form av kart og tabeller. Med ArcGIS programvare og innhold kan det lages kart som kombinerer 

data fra ulike kilder, herunder terrengmodell og flomsonekart. 

 

2.3.3 NEVINA  

Det hydrologiske datagrunnlaget er hentet fra NEVINA (Nedbørfelt- og 

vannføringsindeksanalyse). NEVINA genererer blant annet feltparametre, lavvannsindekser og 

flomberegninger automatisk. Nedbørfeltet oppfattes som uregulert. 

2.3.4 SCALGO LIVE 

Nedslagsfeltet er beregnet ved bruk av det internettbaserte, GIS-verktøyet SCALGO Live 

(https://scalgo.com/) som baserer seg på terrengmodellen fra NDH (Nasjonal detaljert 

høydemodell) med gridceller på 1 x 1 m. Verktøyet kan blant annet beregne nedslagsfelt, 

avrennings-/flomveier, volum av groper og magasin og feltlengder og høydeforskjeller. I tillegg 

kan man legge inn egne GIS-filer og editere/redigere terrenget, for så å gjøre nye beregninger 

etter tiltak. Funksjonaliteten til programvaren ligner i stor grad på verktøyet Arc Hydro Tools for 

ArcGIS. Leseren henvises til hjemmesiden SCALGO Live for mer informasjon. Det kreves lisens 

for tilgang til terrengmodell basert på NDH. 

 

2.3.5 Flomberegninger 

For å vurdere dimensjonerende flomverdi for vassdraget har det blitt benyttet metoder og 

formler anbefalt i NVE-veilederen 7/2015 «Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt». 

Rasjonelle metode egner seg for felt opp mot 0,5 km2. For felt mellom 0,5-1 km2 er det brukt 
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en kombinasjon av rasjonelle metode og nasjonalt formelverk for små nedbørfelt. I tillegg er 

det brukt PQRUT, samt at det aktuelle feltet er blitt sammenlignet med nabofelt, regionale 

erfaringsdata, for å vurdere om beregnet middelflomverdi er for lav eller høy. For mer detaljert 

lesning om formelverket henvises det til veilederen.  

 

Basert på regionale erfaringstall, faglig skjønn og en samlet vurdering av alle de ulike 

beregningsmetoder, velges det estimatet som antas å være mest representativt for aktuelt felt. 

Estimatet kan også være en vektet middelverdi av to eller flere resultat fra de ulike metodene. 

2.3.5.1 Rasjonale formel 

Rasjonell formel kan med fordel brukes for å få et raskt overslag på vannføring. I håndbok N200 

og V240 (SVV, 2019) anbefaler Statens vegvesen å bruke rasjonell formel til felt opp mot 2 km2, 

mens ifølge Norsk Vann rapport 162/2008 anbefales formelen til felt mindre enn 0,2-0,5 km2. 

Ved bruk av den rasjonelle formel øker usikkerheten med økende størrelse på nedbørfeltet.  

 

Beregnet konsentrasjonstid er basert på Norems metode for å anslå konsentrasjonstid for 

kombinerte felt med ulike koeffisienter (KT). Metoden er gjengitt i SVVs V240 delkapittel 8.2.5 

Norem et al. (s. 56), inkludert anbefalte verdier for KT (s. 57): 

 

Figur 2. Øverst: ligning for beregning av konsentrasjonstid brukt i rasjonell metode. Nederst: anbefalte Kt 

verdier etter Norem et al. Kilde: gjengitt av SVV på side 56 og 57 i V240.  

 

2.3.5.2 Formelverk for små nedbørfelt 

For beregning av vannmengder ved flom for nedslagsfelt i størrelse opp mot 50 km2 anbefales 

det at det nasjonalt formelverk for små nedbørfelt benyttes. Formelverket baserer seg på 

parameterne feltstørrelse, middelvannføring og andel sjø, og beregner kulminerende flomverdier 

for ulike gjentaksintervall (fra middelflom til 1000-årsflom), samt et troverdighetsintervall 

representert ved en høy og lav verdi. Ved bruk av NVEs lavvannsapplikasjon NEVINA kan 

nedslagsfelt, feltkarakteristika og flomverdier genereres og beregnes. Beregnede verdier er 
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sammenlignet og justert ved bruk av GIS-analyse og SCALGO, for deretter å beregne nye 

flomverdier. 
 

2.3.5.3 Flomberegning ved bruk av PQRUT  

Flommodellen i PQRUT er en nedbør-avløpsmodell utviklet av Andersen m. fl. (1983) til bruk i  

flomberegninger. Modellen er en hendelsesbasert metode, og beregner avløp fra et fastlagt 

nedbørforløp.  

 

Medianverdi for nedbørmengde (mm) med 200 års returperioden blir valgt ut ifra 

delnedbørfeltets konsentrasjonstid (Varighet) og tilhørende region 7 (Nord-Norge). Selve 

nedbørhendelsen har Rambøll konstruert basert på metode beskrevet av NVE i rapport 7/2015, 

delkap. 5.3.1. samt eksempler i vedlegg 6. 

 

2.3.5.4 Målte data - nabofelt, regionale erfaringsdata 

Det er knyttet usikkerhet ved middelsflommen (l/s*km2) beregnet i NEVINA, slik at en 

sammenligning mot middelsflomverdier fra nærliggende og sammenlignbare felt med 

målestasjoner for vannføring bør gjennomføres. Målestasjoner med lignende feltkarakteristika 

som planområdets nedbørfelt kan benyttes for å vurdere om beregnet middelflomverdi er for lav 

eller høy. 

 

2.3.5.5 Nomogram  

Nomogrammet Headwater depth for concrete pipe culverts with inlet control (for stikkrenner) ble 

brukt for grov kontroll av eksisterende rør.  

 

Valgt dimensjonerende kriterium er HW/D (vannstand/rørstørrelser) lik 1.0, det vil si at 

oppstrøms vanndybde ikke skal bli større enn rørets diameter, samt at det da er en 

reservekapasitet på ca. 20% før røret fylles. Rørstørrelser er avrundet til praktiske rørstørrelser 

som finnes i markedet. 

 

Nomogram forutsetter innløpskontroll på rørene.  

 

2.3.5.6 Hydraulisk kulvert analyseprogram – HY-8  

Kulvertprogrammet HY-8 er et anerkjent program brukt i forbindelse med hydraulisk 

kapasitetsberegninger for kulverter i USA. HY-8 beregner vannlinje og kan beregne kulverter 

med både innløp- og utløpskontroll.  

 

Herunder er programmet anvendt for kontroll av kulvertkapasitet, som i etterfølgende analyser 

blir inkludert i HECRAS 2D modell.  
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3. DATAGRUNNLAG 

Grunnlagsdata benyttet i flomfarevurderingen er vist i tabellen under: 

 

Datatype, form Kilde/kommentar 

Høydegrunnlag, laserscan 

Høydedata, prosjekter innenfor kartutsnittet er følgende 

(data i NN2000 og UTM sone 33): 

 

Innmålinger på stedet Rambøll Norge AS 

Planområdet, situasjonsplan, DWG HS Arealplan 
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4. PLANOMRÅDET OG FLOMANALYSER 

Flomanalysen, flomberegninger og dimensjonerende flom er beregnet for den kanaliserte bekken 

langs vestsiden av planområdet.  

 

 

 

Figur 3. Planområdet med eksisterende kanalløp på vestsiden. 

 

4.1 Bekkefaret og planområdet 

Det skal reguleres et næringsområde nordvest for Rognan flyplass. Det planlagte 

næringsområdet har et areal på ca. 19 daa. Langs vestkanten av planområdet renner det en 
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kanalisert bekk som munner ut i fjorden, nord for planområdet, via stikkrenner. Vannstanden her 

vil være påvirket av havnivå (flo og fjære). 

 

Figuren under viser dagens situasjon med planområdet for næringsområdet ved Rognan flyplass, 

og planlagt situasjon. 

 

  

Figur 4. Venstre: eksisterende situasjon ved næringsområdet Rognan, planområdet markert i rødt. Høyre: 

Illustrasjonsplan for næringsområdet. 

 

Planområdets løsmasser består primært av elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning), dvs. 

materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer 
enn 10 meter.   
 
Bekkefaret er dekket av trær, busker og siv/gress, ref. Figur 4. 
 

Data over infiltrasjonsevne viser generelt at grunnforholdene har godt infiltrasjonsevne. 
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Figur 5. Venstre: Løsmassekart. Høyre: Infiltrasjonsevne. Kilde: NGU.no. 

 

4.2 Eksisterende stikkrenner 

Under befaring datert 29.10.2019 ble det observert tre bekkekryssinger som kan påvirke 

flommen i planområdet. 
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Figur 6. Oversikt over plassering av stikkrenner i nærheten av planområdet (markert med rødt). 

 

4.2.1 Bekkekryssing 1 

Her er det lagt to rør; en Ø600 mm betongrør som ligger ca. midt i bekkebunnen, og en Ø900 

mm stålrør som ligger noe høyere og til venstre for Ø600 mm (når man ser ut mot fjorden). 

Rørene har en lengde på ca. 24,5 m. 

 

Ved bruken av nomogram Headwater depth for concrete pipe culverts with inlet control ble 

kapasiteten til eksisterende Ø600 og Ø900 mm beregnet.  Valgt dimensjonerende kriterium 

HW/D (vannstand/rørstørrelser) er satt lik 1,0, det vil si at oppstrøms vanndybde ikke skal bli 

større enn rørets diameter, samt at det da er en reservekapasitet på ca. 20% før røret fylles. 

Rørene er grovt beregnet til å ta unna hhv. ca. 0,39 m3/s og 1,05 m3/s overvann. 
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Dersom oppstuvning tillates, for eksempel opp til kote 2,4 moh, så vil kulvertsystemet i sum ha 

en kapasitet på ca. 1,9 m3/s. Dette er beregnet i kulvertprogrammet HY-8. 

 

 

 

Bilde 1. Bekkekryssing 1. Venstre rør: Ø900 mm. Høyre rør: Ø600 mm. Kilde: Rambøll v/ BNOR 29.10.2019.  

 

4.2.2 Bekkekryssing 2 

Her er det lagt ett Ø600 mm betongrør som ligger midt i bekkebunnen. Lengden på røret er ca. 

10 m. 

 

Ved bruken av nomogrammet og HW/D (vannstand/rørstørrelser) lik 1,0, er røret grovt beregnet 

til å ta unna ca. 0,4 m3/s. 

 

4.2.3 Bekkekryssing 3 

Her er det lagt ett Ø1000 mm stålrør som ligger midt i bekkebunnen. Lengden på røret er ca. 

15,5 m. 

 

Ved bruken av nomogrammet og HW/D (vannstand/rørstørrelser) lik 1,0, er røret grovt beregnet 

til å ta unna ca. 1,4 m3/s. 
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4.3 Bekkefarets nedbørfelt 

Ved bruk av NEVINA beregnes et nedbørfelt på ca. 0,4 km2, mens SCALGO beregner et 

nedbørfelt på ca. 1,14 km2. Scalgo bruker en høyre oppløsning på terrengmodell (1*1 meter) så 

denne regnes å være mer nøyaktig enn NEVINA.  

 

Ved bruk av funksjonen Flooded Area i SCALGO, og et nedbørmengde på 36 mm (200 årsnedbør 

+ klima) vises et nedbørareal på ca. 0,68 km2. Det betyr at nedbørfeltet består av relativt store 

forsenkninger som fylles opp, og som ikke vil bidra under den mest intense avrenning. 

Bekkefarets delaktige nedbørfelt frem til Kirkegata er derfor vurdert og satt lik 0,8 

km2.  

 

Nedbørfeltet er består av ca. 70 % urban bebyggelse, 24 % skog og 5 % åpen fastmark. Et 

resultat av det urbane området er rask avrenning ved flom som kan medføre utfordringer i 

overvannshåndteringen, samt fare for oppstuving og oversvømmelse av kjellere. 

 

Vassdraget har en feltlengde på ca. 2,3 km og en middelavrenning på 18,4 l/s*km2 
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Figur 7. Oversikt over nedbørfelt generert i SCALGO. Lilla = Hele avrenningsfeltet (1,14 km2). Blå = 

Delaktivt/bidragene nedbørfelt generert fra SCALGO med 200 årsnedbør (0,68 km2). 

 

4.4 Flomberegninger og dimensjonerende flom 

Flomfrekvensanalyser og beregning av dimensjonerende flom er basert på rasjonelle metode, 

formler for små nedbørfelt og PQRUT avløpsmodell, samt justeringer basert på 

feltkarakteristika/observasjoner fra befaring.  

 

4.4.1 Flomberegning basert på rasjonell metode 

Det er utført beregning av bekkeflom med ulike gjentaksintervall basert på rasjonell metode og 

IVF (intensitet-varighet-frekvens) kurve for Bodø. 
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Tabell 2. Beregning av konsentrasjonstid, avrenningskoeffisient og kulminasjonsverdi for 200-års bekkeflom. 
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4.4.2 Flomberegning basert på formler for små felt 

Det er utført beregninger av vannføringer basert på formler for små nedbørfelt som inkluderer 

feltets størrelse (0,8 km2), middelvannføring (18,4 l/s*km2) og andel sjø (11,9 %). Figuren og 

tabellen under viser beregnede bekkeflommer med ulike gjentaksintervall. I tillegg er øvre og 

nedre konfidensintervall for flomverdiene beregnet. Resultatene viser en beregnet  

200 årsflom på 0,71 m3/s (medianverdi), med en nedre- og øvre flomverdi på hhv. 0,34 og 1,26 

m3/s. 

 

 

Figur 8. Beregnet flomvannføring/bekkeflom ved bruk av regionalt formelverk for små felt. 

 

Tabell 3. Beregnet kulminasjonsverdier (m3/s) for bekken ved bruk av formler for små felt. 

Gjentaksintervall 

 

Vannføring (m3/s) 

[år] Lav Medium Høy 

QM 0.10 0.21 0.37 

5 0.13 0.26 0.46 

10 0.15 0.32 0.56 

20 0.19 0.38 0.68 

50 0.24 0.49 0.87 

100 0.29 0.59 1.04 

200 0.34 0.71 1.26 
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4.4.3 Flomberegninger basert på PQRUT avløpsmodell  

Det er konstruert et symmetrisk forløp rundt den største intensiteten. Vedlegg 2 viser 

feltparametere benyttet (basert på NEVINA rapport) og beregnede modellparametere (K1, K2 og 

T) i PQRUT. 

  

I Andersen m. fl (1983) er det beskrevet hvordan K1 kan korrigeres hvis nedbørfeltet inneholder 

høy andel myr/bart fjell, det vil si overflater som gir rask avrenning. Tilsvarende vil kunne gjelde 

for høy andel urban bebyggelse, noe som er tilfellet for bekkefarets nedbørfelt (70 % urban). K1 

ble økt med 0,09. Initialvannføring er satt til 3 ganger normalvannføring, og full metning av 

bakken.  

 

Med en konsentrasjonstid på 2 timer og 200 års nedbørsmengde på 26,15 mm over 2 timer, ble 

Q200 beregnet til ca. 1,2 m3/s. 

 

 

Figur 9. Nedbørforløp og beregnet kulminert 200 årsflomverdi uten klimafaktor (PQRUT). 

 

4.4.4 Klimapåslag 

Norsk Klimaservicesenter har tidligere anbefalt et klimapåslag på minst 40 % på 

dimensjonerende nedbør med kortere varighet enn 3 timer (Norsk klimaservicesenter, 2017). 

Denne anbefalingen kan fortsatt benyttes. Da det ønskes en mer nyansert tilnærming, for ulike 

varigheter og gjentaksintervall, anbefales påslag på dimensjonerende nedbør anbefaler 

klimaservicesenter å bruke tabellen under (Norsk klimaservicesenter, 2020): 
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Tabell 4. Klimapåslag for korttidsnedbør fram til 2071-2100 – anbefalte verdier for Norge (NCCs report 5/2019). 

Kilde: Norsk klimaservicesenter, 2020.  

 
 
Konsentrasjonstiden for nedbørfeltet er mellom 2-3 timer (1,5-2 timer).  
 
Dimensjonerende flom foreslås derfor til antatt 200 årsflom + 40 % (Q200+40 %).  

 

4.4.5 Valg av dimensjonerende 200 årsflom 
Kulminasjonsverdi basert på formler for små felt varierer fra 0,34 til 1,26 m3/s. Beregninger 

basert på rasjonell metode gav en kulminasjonsverdi for 200 årsflom på 1,66 m3/s, mens PQRUT 
og observerte/målte data gav hhv, flomverdier på 1,22 og 1,36 m3/s. Siden store deler av 
nedbørfeltet er urbant og anses å ha liten infiltrasjonskapasitet, vurdere det at flommer vil ligge i 

øvre intervall av resultatet for formler for små nedbørfelt. Rasjonell metode er mest egnet for felt 
under 0,5 km2, og blir derfor ikke lagt til grunn for vurdering av dimensjonerende flomverdi.  
 
Basert på en samlet vurdering av bekkefarets karakteristika og erfaringer fra liknende felt, 

vurderer vi at en årsflom på opp mot 500 l/s*km2 som realistisk. Ved bruk av frekvensfordeling 
fra formler for små nedbørfelt gir dette en 200 årsflom på 1,36 m3/s, med klimapåslag ender 200 
årsflom på 1,9 m3/s. 
 
Qdim = Q200+40% = 1,9 m3/s. 
 

Tabellen under gir en oppsummering av beregnede kulminasjonsverdier for 200 års bekkeflom.  
 

Tabell 5. Oppsummering av beregnede kulminasjonsverdier (m3/s) for bekken langs planområdet. 

Hendelse Rasjonell Formelverk PQRUT Valgt  

Q200 1,7 0,3-1,3 1,2 1,36  

Q200+40 % 2,3 0,5-1,8 1,7 1,9  

 
 

4.5 Dimensjonerende stormflo 

Fremtidig havnivåstigning kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn 

hva som er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av 

oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har registrert skader. I rapporten «Havnivåstigning 

og stormflo» (DSB, 2016) er det gitt tall for ulike returnivåer for stormflo og havnivåstigning 
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med klimapåslag for alle kystkommuner i Nordland. 

 

Basert på prognoser vil stormflo for 200 årsflom for Rognan inkl. klimapåslag ligge på kt. +2,36 

m.  

 

Ved flomsonekartleggingen benyttes kombinasjons- eller «lokk-metoden». Det vil si at for nedre 

deler av bekkefaret benyttes den høyeste verdi at dimensjonerende stormflo og tilsvarende 

beregnet bekkeflom-vannlinje. 

 

 

 

 

Figur 10. Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier for Rognan. Kilde: Kartverket.no. 
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5. HYDRAULISKE BEREGNINGER 

5.1 Modelloppbygging og forutsetninger 

I beregningen av hydrauliske parametere er programvaren HEC-RAS versjon 5.0.7 benyttet. De 

viktigste inngangsparameterne er geometri (terrengmodell, beregningsgrid/ rutenett, elvebanker 

og konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring. For å kunne vurdere effekten av 200 

års bekkeflom og stormflo er en 2D-modell vurdert mest hensiktsmessig. I en 2D-modell vil 

hele terrengmodellen danne grunnlag for beregningene. Det er ofte fordelaktig å benytte 2D-

beregninger når vassdraget har flate partier, og hvor flommen går utover bekkefarets 

breddekanter. 

 

På befaring 29.10.2019 ble stikkrennenes dimensjon målt, spesielt for denne analysen, da dette 

danner grunnlag for oppbyggingen av stikkrenner i 2D-modellen. Stikkrennen er bygget opp ved 

bruk av HEC-RAS funksjonen culvert; med parametere som type kulvert, materialbruk, Manning’s 

n, dimensjoner og koeffisienter. 

 

For flomsoneberegningen er det valgt rutenett cellestørrelse på typisk 0,25x0,25 meter for 

bekkeløpet, 1x1 meter rutenett ble brukt for resterende områder i modellen. Vertikale 

hastigheter blir ikke beregnet. Disse er som regel så lave at de kan ses bort i fra. 

 

Det er ikke utført tverrprofilmålinger i bekken så selve bekkeløpet er basert på laserscanning 

prosjekt NDH Saltdal 2pkt 2016 (med oppløsning 0,25*0,25 meter). Ifølge laserscannings 

rapporten var det skyfritt og lite vind i området da laserscanningen ble utført 5.08.2016 og 16. -

17.09.2016. Det antas at vannføringen i bekken var lav på det tidspunkt scanningen ble utført. 

 

5.2 Grensebetingelser og modellparametre 

5.2.1 Grensebetingelser 
Øvre grensebetingelse 
Øvre grensebetingelse er satt lik dimensjonerende Q200+klimafaktor, men gjort om til en 

hendelsesbasert metode, dvs. baseres på PQRUTs beregninger. Videre er initialbetingelsen satt 
lik innmålt gjennomsnittlig fall oppstrøms bekken på 0,01. 
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Tabell 6. Øvre grensebetingelser brukt i modellen. 
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Nedstrøms grensebetingelse 
Nedstrøms betingelse for beregning av 200 års bekkeflom er satt lik høyvann med 1 års 
gjentaksintervall, hvilket er 1,28 moh, jf. Figur 10.  
 
For stormflo alene har vi benyttet 200 årshendelsen inkl. klimapåslag på 2,36 moh for Rognan.  

 

For flomsonekartet anvender vi kombinasjonsmetoden, dvs. en kombinasjon av/høyeste verdi av 

flomsone fra bekkeflom og flomsone for stormflo alene. 

 

5.2.2 Ruhet 

Følgende Mannings’n verdier er antatt og benyttet i HEC-RAS-modellen: 

 

Elv (rød polygon) = 0,035 

Annet (grønn polygon) = 0,60 

 

 

Figur 11. Oversikt over ruhet brukt i HECRAS-modellen. 
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5.3 Kalibreringsdata 

Det foreligger ingen kalibreringsdata. Dette må tas hensyn til i vurdering av usikkerhet og valg 

av sikkerhetsmarginer. 

 

5.4 Resultater fra beregninger 
 

5.4.1 Stormflo  

Når springflo inntreffer samtidig med andre meteorologiske hendelser (lavtrykk, vind osv) kan vi 

få stormflo. Dimensjonerende fremtidig 200 års stormflonivå for området er på kt. +2,36, og 

flomsonekartet for stormflo alene er vist i figur 11. 

 

 

Figur 12. Flomsonekart for stormflo, kt. +2,36 m. 

Stormfloanalysen viser at store deler av planområdet vil oversvømmes, herunder også et godt 

stykke oppstrøms bekkefaret og opp mot stadion, samt opp mot Preben Von Ahnens veg. 
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5.4.2 Bekkeflom  

Ved en 200 års bekkeflom med klimapåslag (40 %) vil bekken flomme over planområdet, fordi 

dagens stikkrenner ikke klarer å ta unna dimensjonerende flom på 1,9 m3/s (Q200+klima). 

Stikkrennene har likevel kapasitet nok til å hindre overflomming av Kirkegata, som ligger ca på 

kt. +2,9 m. 

 

Beregninger viser at maksimal vannstand i planområdet vil ligge på ca. kt. +2,30 meter. Etter 

kryssing av Kirkegata er vannstanden på kt. +1,96 m og etter nest stikkrenne er vannstanden på 

kt. +1,30 m. 

 

 

 

Figur 13. 200 års flomsonekart over planområdet på grunn av bekkeflom. 
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Figur 14. Lengdeprofil av vannlinje forbi planområdet og ned til sjø. 

 

 

5.4.3 Sammenstilling stormflo og bekkeflom 

Sammenstillingen av stormflo og bekkeflom viser at det er 200 års stormflonivå som er 

bestemmende flomnivå for planområdet. 

 

5.4.4 Anbefalt byggehøyde og beregning etter tiltak 

Basert på dimensjonerende stormflonivå på kt. 2,36 m anbefaler Rambøll en minimum 

byggehøyde på kt. +2,4 m for planområdet. 

 

Det er uført ny flomberegning basert på at planområdet heves til kote +2,4 m. Figur 14 viser 

flomsonekart etter tiltak. Beregningene viser at flomnivået maksimalt når opp til kote 2,36 moh. 

Årsaken er at eksisterende kulvertsystem under Kirkeveien har begrenset kapasitet, men akkurat 

nok til å slippe igjennom dimensjonerende 200 årsflom. 

 

Normalt skal det være en sikkerhetsmargin utover beregnet vannlinje. I dette tilfelle vil vi heller 

anbefale at kapasiteten til eksisterende stikkrennesystem økes. 
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Figur 15. Beregnet flomsonekart for 200 års bekkeflom, etter heving av byggegrunn til kt. 2,4 moh.  

 

 

Figur 16. Lengdeprofil av vannlinje forbi planområdet og ned til sjø, før og etter tiltak (heve byggegrunn). 
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5.5 Erosjonssikring og avstand til bekk 

Planområdet ligger rett ved det kanaliserte bekkeløp. Det foreslås at nye byggverk plasseres 

minimum 10 meter fra bekk, og tverrsnitt for eksisterende kanaliserte bekkeløp må ikke 

reduseres som følge av ny fylling.  

 

Fyllingen/byggegrunnen må erosjonssikres, spesielt mot bekkeløpet. Siden bekkeløpet og 

området har meget lite fall, vil imidlertid hastighetene og kreftene mot bekkebunn og sidekanter 

være lave. Beregnet maksimal hastighet i bekkeløpet er på kun ca. 0,5 m/s. Dette betyr at 

sikringen kan bestå for eksempel av pukkstein, med D50 minimum 20 mm.  

 

 

Figur 17. Beregnede hastigheter (m/s) i bekk og ved planområdet under dimensjonerende flom. 
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7. VEDLEGG: PQRUT PARAMETRE OG BEREGNINGER 

Q200: 
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1 Innledning/ orientering 
 

Etter oppdrag fra Norsk Prosjektutvikling as ble det i nov/des 2019 utført grunnundersøkelse på 

eiendommene gnr/bnr. 42/5, 42/217 og 42/28, Rognan i Saltdal kommune.  

Eiendommen er planlagt regulert til næringsformål og omfatter et areal på ca. 20 dekar.  

Se skissen nedenfor som viser utkast til arealbruk som er utarbeidet av HS Arealplan as. 

  
Figur 2: planskisse for tomteområde fra planarkitekten 

 

Undersøkelsene ble utført for å innfri kommunens krav om utredning av terreng- og områdestabilitet, 

tilsvarende krav fra NVE’s retningslinjer « flom- og skredfare i arealplaner» jfr. ref./5/.  

Undersøkelsene skal dessuten gi grunnlag for vurdering av fundamenteringsforhold. 
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Geoteknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med den planlagte reguleringsprosess,  

herunder utarbeidelse av denne geotekniske data rapport,  som vil være et grunnlag for en generell 

vurdering av grunn- og stabilitetsforholdene i forhold til det planlagte tiltak.   
 

Foreliggende rapport presenterer resultatene fra utføre feltarbeider og laboratorietestene, samt andre 

geotekniske relaterte opplysninger. 
 

Feltundersøkelser og prøvetakingene er utført av Norconsult Feltgeoteknikk AS.  

 

Laboratorietestene er gjennomført ved DMR Miljø og Geoteknikk as sitt laboratorie i Oslo. 

 

  
 Figur 3: Området oversikt kart fra www.googlemap.no 
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  2 Områdebeskrivelse og kvartærgeologisk kart 
Fra NGUs kart er det gjort uttrekk på terrengprofil for tiltaksområdet vist i figuren nedenfor som viser at 
eiendommen er mer eller mindre flat i sin utforming. 
 
Kotehøyde over havet for eiendommen ligger gj.sn. på 3 meter, det vil si under marin grense. Tidligere 
havbunn antas på 120 m.o.h. ut fra de høyeste toppene i nærmeste område.  
 
Omkringliggende arealer består også av flate arealer utgjørende ca. 1,5 km mellom to fjellforhøyninger på 
ca. 400 m.o.h i vestlig retning og over 600 m.o.h i østlig retning. I nordlig retning ligger Saltdalsfjorden ca. 
3 meter lavere enn tomtearealet. Slike høydeforskjeller kan innvirke på vannstrømning ved nedbør på 
overflaten av berg som har avrenning ned mot dalsøkket før det finner veien ut i fjorden.  
 
Tomteområdet er undersøkt i desember 2019 og det var ikke tegn til vertikale strømning av grunnvannet 
under boreprosessen som også bel prøveboret helt ned mot 60 meters dyp uten at berg ble på 
 
 

   2.1 Løsmasser 
 

NGUs kvartærgeologiske kart indikerer at området er ligger på elve- og bekkeavsetning (fluvial avsetning) 
materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, 
terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 
0,5 til mer enn 10 m.  
 

 
Fig. 4: Oversikt over løsmassekart på og rundt tiltaksområdet (www.ngu.no) 
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 2.2 Berg 
Gjennomførte 5 stk. totalsonderinger påviste ikke dybde til ber. I et av totalsonderingspunktene ble det 

testet ved å bore ned til 60m under dagens terreng uten at berg ble påtruffet.  Se for øvrig vedlagte 

tolkninger av totalsonderinger. 

2.3 Grunnvann 
Det er ikke montert piezometer på tomten, men basert på utført totalsonderinger og tolkning av CPTu 

indikeres det at grunnvannstanden står ca. 2 meter under dagens terreng. Grunnvannstand vil kunne 

variere avhengig av årstidene, samt ved varierende nedbørperioder. 

 

2.4 Marin grense 
Marin grense i området er ca. 116 m.o.h. det vil at tiltaksområdet opprinnelig har hatt ca. 113 meter vann 
over eksisterende terreng.  
 

2.5 Telefarlighet 
De stedlige løsmassene er generelt telefarlige, med telegruppe T3 til T4 (middels til meget telefarlig). 

I henhold til utførte sikteprøve viser kornfordelingen Cu (graderingstallet) gjennomsnittlig fra 3.7 til 5.4 

som indikerer fra ensgradert til noe middels gradert materiale. Dette iht. SVV håndbok 220. 

  

 2.6 Sikkerhet mot Kvikkleire 
 

NVE Kvikkleire kartet viser at planlagt byggeområde ikke ligger i et skredutsatt område. Nærmeste avstand 

til fareområde for kvikkleire er 1330 meter og anses ikke å ha innvirkning på det planlagte tiltak. 

 

 
Fig 5. Kvikkleire Faresonekart fra (www.skrednett.no). 
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3. Grunnundersøkelse  

3.1. Omfang 
 

De gjennomførte grunnundersøkelsene omfatter: 
 

5 stk. totalsonderinger 

2 stk. CPTu fra punkt 2 og 5 

4 stk. prøvetakingspunkter med opptak av 11 prøver for sikte og analyseformål. 

Prøvene er analysert i laboratorium. Borpunktene er innmålt med GPS. 

 

 
Fig. 6 Boreplan med utført totalsonderinger og beregningsprofil A-A. 

 

Samlet oversikt over plassering, bordybder for identifisering av de forskjellige boringene fremgår av figur 5 

over. Resultatet fra sonderingene fremgår av vedlegg «totalsonderinger og CPTu». 

 

De nå foreliggende opplysninger om grunnforhold anses som tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av 

terreng og områdestabilitet. 
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3.2. Grunnforhold 
 

Ifølge beskrivelse fra boreoperatørene i Norconsult Feltgeoteknikk AS, er følgende notater gjort under 
boreprosessen på alle 5 borpunktene. 
 

Pkt. 
# 

Bordybder(m) Beskrivelse /kommentarer 

 
1 

0-2,2 
2,2-20 

-Sand 
-Silt  

 
2 

0-2,3 
2,3-20 

-Sand 
-Silt 

 
3 

0-2,4 
2,4-61,1 

-Sand grus og stein 
-Silt og sand 
(Har renset pga. høystangfriksion Ved:11,5, 25,3 41,3 45,3 51,3 57,2) 

 
4 

0-1,8 
1,8-20 

-Sand 
-Silt 

 
5 

0-3,6 
3,6-20 

-Sand 
-Silt 

Fig 7. Jordbeskrivelse basert på felt undersøkelser. 

 
 

Dybde til fjell er ikke avdekket i noen av totalsonderingene. Iht. utført CPTu test i felt bekrefter denne 

boroperatørenes vurdering av materialene viser denne at materialene i hovedsak består av sand, silt grus 

og stein.  

Friksjonsvinkelen for disse massene er tolket så vel i borpunkt 2 som i borpunkt 5 viser til  

(phi)  ϕ = 30. Grunnvannstand er vurdert å stå ca. 1 meter under terreng i de drenende massene. 
   
Disse opplysningene om grunnforhold anses som tilstrekkelige grunnlag for en generell vurdering av 

grunn- stabilitet, setningspotensiale og bæreevne som må vurderes i forbindelse med regulering. 

 

3.3. Kvalitet- prøvebeskrivelser 
Det ble tatt opp 11 stk. poseprøver for sikteformål ifra borpunkt 1, 2, 3 og 5 fra forskjellige dybder som 

viser kornfordelingen av løsmassene. Prøvene har vært siktet i laboratorie og innehar kvalitet til å 

kartlegge kornfordelingen, se vedlagte kornfordelingskurver for i alt 11 stk. sikteprøver.  

Kornkurve borehull 1, opptatt på dybde 2-2,2m(prøvenr. 1), 2,2-3m(prøvenr. 2) og fra 4-5m(prøve nr. 3). 

Prøvene er alle karakterisert som ensgradert løsmasser bestående for prøve 2 og 3 av ca. 40% siltige 

ensgraderte masser og ca. 60% sandige masser. Massene er ensgradert og Cu (graderingstallet) for disse 

prøvene er 3,4 og 3,3. Ensgradert fraksjon opptrer når Cu tallet er <8.  Massene vurdere som en 

mellomting mellom T1 og T2 masser. 

For Prøvenr.  1 (fra dybde 2-2,2m) består denne av 15% finsand, 50% middels sand og 27% grov sand og 

resterende grus innhold. Dette tilsier høy grad av permeabilitet i denne dybden og et korngraderingstall 

på Cu= 4,5 tilsier ensgradert,  ikke telefarlige masser. Massene karakteriseres som T1 masser.  

Kornkurve borehull 2, opptatt på dybde 2-2,2m(prøvenr. 1), 2,2-3m(prøvenr. 2) og fra 4-5m(prøve nr. 3). 

Prøvene er alle karakterisert som ensgraderte løsmasser bestående for prøve 2 og 3 av ca. 40% siltige 

ensgraderte masser og ca. 60% sandige masser. Massene er ensgraderte og Cu (graderingstallet) for disse 

prøvene er 3,4 og 3,3. Ensgradert fraksjon opptrer når Cu tallet er <8.  Massene vurderes som en 

mellomting mellom T1 og T2  masser. 
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For Prøvenr.  1 (fra dybde 2-2,2m) består denne av 8% finsand, 32% middels sand og 34% grov sand og 

resterende grus innhold. Dette tilsier god grad av permeabilitet i denne dybden og et korngraderingstall 

på Cu= 3,75 tilsier ensgradert,  ikke særlige telefarlige masser. Massene karakteriseres som T1 masser.  

 

Kornkurve borehull 3, opptatt på dybde 2-2,5m(prøvenr. 1), 2,5-3m(prøvenr. 2) og fra 4-5m(prøve nr. 3). 

Prøvene er alle karakterisert som ensgraderte løsmasser bestående for prøve 2 og 3 av ca. 40% siltige 

ensgraderte masser og ca. 60% sandige masser.  Cu (graderingstallet) for disse prøvene er hhv. 4,4 og 4,3. 

Ensgradert fraksjon opptrer når Cu tallet er <8.  Massene vurderes som en mellomting mellom T2 og T1 

masser. 

For Prøvenr.  1 (fra dybde 2-2,2m) består denne av 8% finsand, 32% middels sand og 34% grov sand og 

resterende grus innhold. Dette tilsier god grad av permeabilitet i denne dybden og et korngraderingstall 

på Cu= 7,5 tilsier fortsatt ensgradert,  ikke særlige telefarlige masser. Massene karakteriseres som en 

mellomting mellom T1 masser.  

Kornkurve borehull 5, opptatt på dybde 2-3m(prøvenr. 1), 4,0-5,0m(prøvenr. 2). 

Prøven er alle karakterisert som ensgraderte løsmasser bestående for prøve nr.  2 bestående av ca. 45% 

siltige ensgraderte masser og ca. 55% mest finsandige masser. Cu (graderingstallet) for denne prøven er 

5,1. Ensgradert fraksjon opptrer når Cu tallet er <8.  Massene vurderes som en mellomting mellom T2 og 

T1 masser. 

For Prøvenr.  1 (fra dybde 2-3m) består denne av 8% finsand, 32% middels sand og 34% grov sand og 

resterende grus innhold. Dette tilsier sandige masser med stor permeabilitet i denne dybden og et 

korngraderingstall på Cu= 7,5 tilsier fortsatt ensgradert,  ikke særlige telefarlige masser. Massene 

karakteriseres som en mellomting mellom T1 masser.  

Totalsondering nr. 1 (se kartet over) viste jevnt øktende bormotstand fra terreng ned til 20 meters dyp 

registrert med matetrykk på topp omkring 22 kN. Massene karakteriseres som lite sensitive.  Det er tilført 

minimalt med vann under boreprosessen. 

 

Totalsondering nr. 2 (se kartet over) viste jevnt øktende bormotstand fra terreng ned til 20 meters dyp 

registrert med matetrykk på topp omkring 24 kN. Massene karakteriseres som lite sensitive.  Det er tilført 

minimalt med vann under sonderingen. 

 

Totalsondering nr. 3 (se kartet over) viste jevnt øktende bormotstand fra terreng ned til 20 meters dyp 

registrert med matetrykk på topp omkring 30 kN. Massene karakteriseres som lite sensitive.  Det er tilført 

minimalt med vann unntatt ved dybde mellom 40-45 meters dybde for å rense. Etter 45 meters dyp er det 

jevnt over benyttet mellom 15-30 kN i matetrykk.  

 

Totalsondering nr. 4 (se kartet over) viste jevnt øktende bormotstand fra terreng ned til 20 meters dyp, 

noe svakere bormotstand ned mot 10 kN ved ca. 15 meters dyb. Massene karakteriseres som lite 

sensitive.  Det er tilført minimalt med vann under boreprosessen. 

 

Totalsondering nr. 5 (se kartet over) viser i motsetning til øvrige totalsonderinger over en svakere 

bormotstand mellom 2-5 meter med svak økning av matetrykket opp mot ca. 20 kN på ned mot 20 meters 

dyp. Det ble benyttet minimalt med vann under sonderingen 
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4. Stabilitetsforhold 

4.1 Generelt 
 

Tiltaket ansees ikke ha noe innvirkning på stabiliteten i området, grunnen til det er at området er flatt og 
grunnen består av friksjonsmasser, silt, sand og grus. Grunnvannet synes ikke å være preget av forhold 
som f.eks. artesisk trykk ifølge CPTu som har vært gjennomført på tomteområdet.  
Terreng- og områdestabilitet er tilstrekkelig i tiltaksområdet.  
 
Grunnen til stabilitetsvurderingen er at området er relativt flatt og vil ikke være gjenstand for utglidning 
eller har noen definert utløpssone. 
  

4.2 Setninger  

 
Det ikke gjort setning- og eller bæreevneberegninger på nåværende tidspunkt. Påviste masser vurderes å 

ha lite setningspotensial i forhold til prosjektene som skal oppføres, da løsmassene består hovedsak av silt, 

sand og grus. Eventuelle setninger vil inntreffe umiddelbart ved pålastning. Man bør ta høyde for 

setninger i størrelsesorden 20mm eller evt. ca. 1% av sålebredden. 

 

Resultat fra alle tre tolket CPTu viser at deformasjonsmodulen M ligger på ca. 12500 kPa og utført CPTu 

indikerer en normalkonsoliderte løsmasser. Basert på utført CPTu sondering er friksjonsvinkelen vurdert å 

ligge noe over ϕ = 33 for topplaget av løsmasser noe fallende mot dybden ved ca. 3 meter og deretter 

stabil ϕ= 30 nedover. Tilsvarende er faktum for CPTu utført både i borehull 2 og 5.  Målt friksjonsvinkel 

tilsier at det er siltige masser generelt jfr. SVV Håndbok 220 på eiendommen. 

 

4.3 Bæreevne 
Grunnlag for beregning av bæreevne basert på aϕ metode for drenerte materialer ved å benytte følgende 
formel 

 
 
Dimensjonerende grunntrykk for fundament som skal plasseres på knuste masser over stedlige masser er 
beregnet i underkant fundament plassert ca. 0,5 meter under gulvnivå.  
 
Basert på beregninger etter ovennevnte formel er bæreevnen beregnet til 331 kPa [kN/m²] i påviste 
masser for fundamentbredder på 1X1 m meter.  
 

Vurderinger er skrevet for å gi en generell indikasjon på de grunnleggende egenskapene til 

bæreevneforholdene. 

 

Setningsberegning skal gjøres i detaljprosjekteringsfasen når alle laster foreligger fra RIB. 

 

Videre vil bæreevne måtte vurderes spesifikt mht. byggets prosjekterte vekt mot grunnens skjærstyrke 

parametre som benyttes som grunnlag for bæreevnevurdering. 
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4.4 Fundamentering 
Ut ifra foreliggende undersøkelser anbefaler vi å grave bort all matjord/vegetasjon fra dagens terreng 
frem til faste sand masser er påtruffet. Slike bygninger som er tegnet på skissen anbefales fundamentert 
på grunnen med en pute av friksjonsmaterialer som f. eks pukk.  
 
De er viktig at grunn entreprenøren i byggefasen sørger for å kontrollere at grunnforholdene stemmer 
overens med forutsetningene. 
 
- Overflaten på sjaktbunnen skal sikres med fiberduk 
-  Avretting med frostfri pukkplate på min 30-40 cm. 
- Komprimert i samsvar med NS-3458 
 
Det er ikke angitt hvilken type fundament som skal benyttes, men det anbefales at byggene 
direktefundamentert på bankettstriper/sålefundament, evt. ringmur med såleblokk. 
 
Det forutsettes at grunnvannet ikke står over fundaments dybde, i dette tilfellet er det registrert ca. 2 
meter under terreng. 
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5. Referanser 
 

- NVE, Retningslinjer. Flom- og skredfare 

- NVE Veileder. Sikkerhet mot kvikkleireskred(www.skrednett.no) 

- Statens vegvesen Håndbok V220 

- NGU løsmasser kart(www.ngu.no) 

- Norgeskart.no 

 

 

 

 

 

 

 

536

http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/


 

13 
 

5. Vedlegg (Totalsonderinger og CPTu) 

 
  Figur 8: TOT-Sondering 1 
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  Figur 9: TOT-Sondering 2 
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   Figur 10: TOT-Sondering 3 
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  Figur 11 TOT-Sondering 4 
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Figur 12: TOT-Sondering 5 
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Figur 13: Tolket CPTu-  

 

   
Figur 14: Rob90 tolket som sand, siltig sand og beror i figuren under tallet 5  
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Figur 15: Tolket CPTu-2   
 

 
Figur 16: Tolket Rob 90 siltige sandige masser karakterisert i skjema over som hovedsakelig nr. 5   
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Saltdal kommune Arkiv: K23 

Arkivsaksnr: 2020/952-10 

Saksbehandler:  Kjetil Stranda  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 174/20 22.12.2020 

Kommunestyre 47/21 17.06.2021 

Klage på vedtak om ileggelse av tvangsmulkt 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Notat til kommunestyrets behandling av klagesak om ileggelse av tvangsmulkt 
2 Statsforvalteren i Nordland. Tilbakeviser sak til klagebehandling i kommunen - 

tvangsmulkt - opprydding - 76/10 - Saltdal 
3 Anmodning om opprydding leieareal Polarcirkelen Eiendom AS  - Lønsdal hotell med 

tilhørende arealer gnr. 76, bnr. 10 
4 Anmodning om opprydding leieareal Polarcirkelen Eiendom AS  - Lønsdal hotell med 

tilhørende arealer gnr. 76, bnr. 10 
5 Anmodning om pålegg etter Forurensningslovens § 28  fra Saltdal kommune overfor 

Polarcirkelen Eiendom AS 
6 Pålegg om å rydde opp i forsøpling 
7 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt 
8 Tilsvar 
9 Referat fra befaring ved Lønsdalstunet hyttefelt 27 
10 Manglende oppfølging av gitt pålegg 

 
 
Saksopplysninger 
Bjørn Tore Sahl klager på vegne av Polarcirkelen Eiendom AS, på vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt, for manglende oppfølging av pålegg om opprydding på eiendom 76/10.  
 
Kommunen velger å anse tilsvaret (vedlegg 6), som en klage på vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt i delegert forsøplingssak 1/20 og 2/20, og at den er innenfor klagefristen.  
 
I henhold til gjeldene delegeringsreglement for Saltdal kommune, er det formannskapet som er 
klageinstans i slike saker. 
 
 
Historikk 
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06.08.2020 mottok Saltdal kommune kopi av e-post, som ble sendt til klager (vedlegg 1), fra 
Statskog, angående anmodning om opprydding på eiendom 76/10. Her er det også anmodet at 
oppryddingen skjer innen 20.08.2020. det opplyses også saken blir sendt videre til kommunen, 
hvis det ikke blir ryddet opp. Statskog er grunneier og Polarcirkelen Eiendom AS er fester. 
 
31.08.2020 mottar kommunen kopi av e-post (vedlegg 2), med ønske om at klager tar kontakt 
med Jan Nilsen hos Statskog, siden det ikke var gjort noen opprydding på eiendommen, innen 
oppgitt frist. 
 
09.09.2020 mottar kommunen e-post fra Statskog (vedlegg 3), med anmodning om at Saltdal 
kommune følger opp saken videre som forurensningsmyndighet. 
 
15.09.2020 sender kommunen ut pålegg om opprydding på eiendom 76/10 (vedlegg 4, delegert 
forsøplingssak 1/20). I pålegget var informasjon at pålegget kunne påklages. Det ble også gitt 
varsel om muligheten for vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, med rett til uttalelse innen 
06.10.2020. 
 
18.10.2020 sender kommunen vedtak om løpende tvangsmulkt (vedlegg 5, delegert 
forsøplingssak 2/20). Her var det også opplyst om at vedtaket kunne påklages innen 3 uker etter 
at brevet om vedtaket ble mottatt. Vedtaket om ileggelse av tvangsmulkt går ut på at klager må 
betale kr. 10.000 per uke hvis avfallet ikke er ryddet opp og levert til et godkjent avfallsmottak innen 
3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. Tvangsmulkten løper helt til klager har ryddet opp 
og levert avfallet til et godkjent avfallsmottak. 
 
I alle disse henvendelsene er det opplyst om frister for tilbakemeldinger og muligheter til å klage 
på pålegg og vedtak. Kommune har ikke fått skriftlig tilbakemelding eller klage på vedtak innen 
oppgitt frister. 
  
02.11.2020 mottar kommunen tilsvar på vedtak om tvangsmulkt (vedlegg 6), med 3 årsaker til at 
tvangsmulkten ikke kan aksepteres. 
 
Klagens innhold med kommentarer. 
1) Det ble i 2013 eller 2014 gitt pålegg til daværende eier om og rydde opp i området, dette ble 
ikke gjort! Etter telefonsamtale med deres saksbehandler i midten av oktober fikk jeg også 
bekreftet at dere ikke hadde gjort ettersyn av dette pålegget. 
 
Kommunens kommentar: 
Her er det ikke snakk om et pålegg i lovens forstand, men beskjed i et referat (se vedlegg 7 ) om 
at avfallet som ble observert under befaringen skulle være fjernet ved utgangen av juni 2014. 
Her fikk vi muntlig tilbakemelding om at det var kjørt bort en del avfall. I brev til P-Eiendom 
v/Ragnvald Anderson, datert 13.12.2016 (vedlegg 8), som omhandlet manglende oppfølging av 
gitt pålegg om fjerning av betongplater, ble det opplyst om at det lå igjen søppel og 
bygningsavfall som skulle ha vært fjernet ved utgangen av juni 2014, og at dette skulle fjernes 
øyeblikkelig. Utover dette er det ikke gjort noen henvendelser til hotellet i forbindelse med 
opprydding.  
 
2) Polarcirkelen Eiendom AS er en av flere eiere på hotellet, hvorfor er ikke de andre 
andelseierne involvert? Riktig saksgang vil være og komme med slike henvendelser til alle 
seksjons eierne, da alle med eierrettigheter skal svare foreiendommen. 
 
Kommunens kommentar: 
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Anmodningen om opprydding fra Statskog ble stilet til klager. Saltdal kommune anså også det 
som naturlig at pålegget ble stilet til den som har flest eierandeler i eiendommen. Kommunen 
har vært i kontakt med Fylkesmannen, og etterspurt saksgangen i slike saker. Tilbakemeldingen 
fra Fylkesmannen var at det vil være naturlig å stile slike pålegg til den som har størst eierandel 
i eiendommen og at eventuelle uenigheter mellom andelseierne er av privatrettslig karakter. 
 
 
3) Undertegnede redegjør for at deler av eiendommen ble kjøpt vinterstid, hvordan skulle han 
kunne se hva som var under snøen? (Hadde pålegget fra 2013 vært etterfulgt ville dette ikke 
vært noe problem). 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen mener at det er den som kjøper en eiendom som har ansvaret for at all relevant 
informasjon om eiendommen er innhentet. Det regnes med at det har vært fritt for snø på 
eiendommen etter at kjøpet var gjennomført, og at klager har hatt mulighet til å fått sett hva han 
har kjøpt, og kunne tatt dette opp med tidligere eier og andre andelseiere. 
 

Vurdering 
Ved gjennomgang, som beskrevet ovenfor, kan ikke kommunen se at det er kommet inn nye 
opplysninger som tilsier at vedtaket om pålegg om opprydding i sak 1/20 og ileggelse av 
tvangsmulkt i delegert forsøplingssak 2/20 burde endres. 
 
Kommunedirektøren mener derfor at vedtaket om tvangsmulkt opprettholdes, og oversendes 
fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagesaken gis oppsettende virkning. Oppsettende 
virkning innebærer at mulkten forsetter å løpe fra opprinnelig frist 28.10.2020, men ikke 
forfaller til betaling før klagen er avgjort av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Kommunen vil frafalle vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, hvis pålegg om opprydding på 
eiendommen (76/10), blir utført mens klagebehandlingen pågår. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Vedtak i delegert forsøplingssak 2/20 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen i 
Nordland for endelig avgjørelse, med oppsettende virkning. 
 
Kommunen vil frafalle vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, hvis pålegg om opprydding på 
eiendommen (76/10), blir utført mens klagebehandlingen pågår. 
 

Formannskapets behandling 16.12.20 

Saksbehandler Ketil Stranda orienterte om saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Enstemmig vedtak: 

Vedtak i delegert forsøplingssak 2/20 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen i 
Nordland for endelig avgjørelse, med oppsettende virkning. 

Kommunen vil frafalle vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, hvis pålegg om opprydding på 
eiendommen (76/10), blir utført mens klagebehandlingen pågår. 
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Formannskaps behandling i møte den 22.12.2020: 

 

Saksbehandler Ketil Stranda orienterte om saken.  

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

 

Enstemmig vedtak: 

Vedtak i delegert forsøplingssak 2/20 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen i Nordland for 
endelig avgjørelse, med oppsettende virkning. 

Kommunen vil frafalle vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, hvis pålegg om opprydding på eiendommen 
(76/10), blir utført mens klagebehandlingen pågår. 
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Saltdal kommune 
Plan og utvikling 

 

  

Notat 
 

Til:  Kommunestyret 
Fra: Ivar Skogset 

 
 

Referanse Dato 

2020/952 09.06.2021 
 
 

Notat til kommunestyrets behandling av klagesak om ileggelse av 
tvangsmulkt 

Saltdal formannskap gjorde i møte 22.12.20 følgende vedtak i fsak 174/20 vedrørende klage på 
ileggelse av tvangsmulkt til Polarcirkelen Eiendom AS som fester av eiendommen gnr/bnr 76/10: 
 
«Vedtak i delegert forsøplingssak 2/20 opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen i 
Nordland for endelig avgjørelse, med oppsettende virkning. 
 
Kommunen vil frafalle vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, hvis pålegg om opprydding på 
eiendommen (76/10), blir utført mens klagebehandlingen pågår.» 
 
 
Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse. I brev datert 
30.04.21 fra Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen) til kommunen konkluderes det 
med at det er kommunen selv som er rette myndighet til å behandle denne klagesaken. 
Begrunnelsen er at dette i hovedsak dreier seg om forsøpling og ikke fare for forurensning. 
 
Statsforvalteren tar derfor ikke klagen til behandling og sender saken tilbake for videre 
klagebehandling i kommunen. Formannskapet behandlet saken i fsak 174/20, og etter 
tilbakemeldingen fra Statsforvalteren i Nordland er det nå Saltdal kommunestyre som må fatte 
endelig vedtak i saken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ivar Skogset 
Leder Plan og Utvikling
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E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11, 
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.04.2021  2020/8364 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  28.12.2020  2020/952 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 29 
  
 
 
  

Saltdal kommune 
Kirkegt. 23 
8250 Rognan 
 
 

  

 

Tilbakeviser sak til klagebehandling i kommunen - tvangsmulkt - 
opprydding - 76/10 - Saltdal 

Vi viser til kommunens oversendelse av 28.12.2020. 
 
Bakgrunn for klagen 
 
Med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd og 37 første ledd og andre ledd ga Saltdal 
kommune 15.09.2020 i delegert sak 1/20 pålegg til Polarcirkelen Eiendom AS, om å rydde opp på 
eiendommen 76/10. Statskog er grunneier og Polarcirkelen Eiendom AS er fester.  
 
I anmodning om pålegg/e-post av 06.08.2020 fra Statsskog SF til post@zahltransport.no 
beskrives de forhold som er avdekket: 

• Deponi av bygningsmaterialer 
• Batteri 
• Spillolje 
• Søppel av forskjellig karakter 
• Gjerder 
• Ikke sikret kumlokk 
• Strømledninger liggende i grunn 
• Bil 
• Metallgjenstander 
• Plastavfall 

 
Bilder er vedlagt e-posten og saken. 
 
Pålegget ble ikke påklaget, og kommunen har til dags dato ikke mottatt dokumentasjon på at 
pålegget er etterfulgt. Det kom heller ingen uttalelse. 
 
08.10.2020 fattet kommunen følgende vedtak om tvangsmulkt, rettet mot eier av gbnr 76/10, 
Polarcirkelen Eiendom AS: 

Med hjemmel i forurensningsloven § 73 ilegges en løpende ukesmulkt på kr 10000 fra og 
med 28.10.2020 
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Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at pålegget er 
gjennomført. 

 
02.11.2020 mottok kommunen en e-post fra Polarcirkelen Eiendom AS ved Bjørn Tore Zahl 
«[a]ngående deres skriv 14.10.2020». 
 
Formannskapet behandlet e-posten som en klage og behandlet denne i møte 22.12.2020 i sak 
174/20. De tidligere vedtak ble opprettholdt og saken ble sendt til Fylkesmannen for 
klagebehandling.  
 
Fylkesmannen i Nordland har etter dette byttet navn til Statsforvalteren i Nordland.  
 
Om pålegg om å rydde opp i avfall o.l. og tvangsmulkt 
Forurensningsloven inneholder flere bestemmelser som kan benyttes for å fremtvinge opprydding i 
avfall. Valg av bestemmelse vil bl.a. avhenge av hvilket avfall det er snakk om. 
 
Hjemmelen for å gi pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding er gitt i 
forurensningsloven § 37. 
 
Bestemmelsens første og andre ledd lyder:  
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal 
fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til 
fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje 
ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. 
 
Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av 
motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28 eller som 
er eier når pålegget gis. 
 
Forsøpling kan medføre fare for forurensning, og i slike tilfeller vil forurensningsloven § 7 fjerde ledd 
kunne benyttes. 
 
Med hjemmel i forurensningsloven § 73 kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt til staten 
«[f]or å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført». 
 
I forurensningsloven § 37 første ledd er kommunen gitt myndighet til å gi pålegg direkte i loven. Det 
følger da av forvaltningsloven § 28 andre ledd første setning at kommunestyret eller kommunal 
klagenemnd er klageinstans. 
 
For pålegg gitt av kommunen med hjemmel i forurensningsloven § 37 andre ledd eller 
forurensningsloven § 7 fjerde ledd er det derimot Statsforvalteren som er klageinstansen jf. 
forvaltningsloven § 28, 2. ledd siste setning. Kommunen har fått delegert myndighet etter disse 
bestemmelsene. 
 

Vurdering 
Saltdal kommune har vedtatt å ilegge tvangsmulkt på kr 10 000 i uka for å følge opp pålegg om å 
rydde opp i forsøpling på eiendommen gbnr 76/10 i Saltdal.  
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Kommunen har i sitt pålegg vist til forurensningsloven § 37 første og annet ledd og § 7 fjerde ledd, 
uten at det er angitt hvilken bestemmelse som er benyttet for de enkelte deler av avfallet. 
Statsforvalteren kan ikke se at § 37 annet ledd er brukt, i og med at det ikke er gitt pålegg til sist 
registrerte eier av bilen og dette er den eneste gjenstanden som er aktuell å benytte denne 
bestemmelsen på. Pålegg etter § 7 fjerde ledd forutsetter at det foreligger fare for forurensning, noe 
som ikke er tilfelle for de fleste av gjenstandene som vises på bildene vi har mottatt fra kommunen. 
§ 7 fjerde ledd kunne ha vært benyttet på to dunker, avhengig av hva en vet om innholdet i dunkene, 
og bilbatteriet som er plassert ved siden av dunkene. 
 
For de aller fleste av gjenstandene som fremgår av tilsendte bilder, er det imidlertid 
forurensningsloven § 37 første ledd som er riktig hjemmel for pålegg om opprydding. Vi bemerker at 
også de gjenstandene som kan innebære fare for forurensning, jf. ovenfor, fremstår som avfall som 
kan omfattes av et pålegg etter § 37 første ledd. 
 
Dette innebærer at Statsforvalteren ikke er klageinstans for kommunens vedtak. 
 
Det er kommunestyret eller kommunal klagenemnd som er klageinstans for kommunale vedtak 
fattet i medhold av forurensningsloven § 37 første ledd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. 
Pålegget er ikke etterfulgt, og kommunen har derfor ilagt tvangsmulkt. Vi mener på dette grunnlag at 
det er kommunen som er rette myndighet til å behandle denne klagesaken. 
 
Statsforvalteren kan derfor ikke ta klagen til behandling og sender saken tilbake for klagebehandling 
i kommunen. 
 
Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen 
seksjonsleder 

  
 
 
Gunn Olsboe Johannessen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
POLARCIRKELEN EIENDOM AS Postboks 134 Stormyra 8088 BODØ 
STATSKOG SALTEN Eiaveien 5 8208 FAUSKE 
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Statskog foretok i gÃ¥r en befaring pÃ¥ deres festearealer  pÃ¥ LÃ¸nsdal.   Vedlagt fÃ¸lger bilder fra de forhold som ikke akseptable
for Statskog SF som grunneier.

De forhold som er avdekket er:

-Deponi av bygningsmaterialer
-Batteri
-Spillolje
-SÃ¸ppel av forskjellig karakter
-Gjerder
-Ikke sikret kumlokk
-StrÃ¸mledninger liggende i grunn
-Bil
-Metalgjenstander
-Plastavfall

Vi anmoder at opprydding skjer innen  20. august 2020 og at vi foretar en snarlig pÃ¥fÃ¸lgende befaring.

Blir ikke forholdet brakt i orden innen ovennevnte frist, vil vi oversende saken til Saltdal kommune om pÃ¥legg ved
forsÃ¸pling/lagring etter Forurensningsloven Â§ 28, som har et forbud mot forsÃ¸pling.

Dette til orientering!

Med vennlig hilsen
Statskog SF
Region Salten

Jan Normann Nilsen
Regionsjef

Telefon 41 25 80 48
Epost:  jni@statskog.no
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Fra: Jan Nilsen (jni@statskog.no)
Sendt: 31.08.2020 14:03:10
Til: 'post@zahltransport.no'
Kopi: Kjetil Stranda; Harald Rundhaug; Helene Holmvik

Emne: VS: Anmodning om opprydding leieareal Polarcirkelen Eiendom AS - Lønsdal hotell med tilhørende arealer
gnr. 76, bnr. 10 
Vedlegg: IMG_1045.jpg;IMG_1044.jpg;IMG_1046.jpg

Hei!

Statskog Fjelltjeneste var innom eiendommen 27. d.m. og ingen opprydding hadde skjedd.

Kan du ta snarlig kontakt med undertegnede?

Statskog SF
Region Salten

Jan Normann Nilsen
Regionsjef

Telefon 41 25 80 48
Epost:  jni@statskog.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan Nilsen <jni@statskog.no>
Sendt: torsdag 6. august 2020 09:41
Til: 'post@zahltransport.no' <post@zahltransport.no>
Kopi: Jim Kristensen <jkr@statskog.no>; Helene Holmvik <hhv@statskog.no>; Harald Rundhaug <hru@statskog.no>; Frode Tjønn
<frode.tjoenn@saltdal.kommune.no>; Ivar Skogset (ivar.skogset@saltdal.kommune.no) <ivar.skogset@saltdal.kommune.no>;
'kjetil.stranda@saltdal.kommune.no' <kjetil.stranda@saltdal.kommune.no>
Emne: Anmodning om opprydding leieareal Polarcirkelen Eiendom AS - Lønsdal hotell med tilhørende arealer gnr. 76, bnr. 10

Statskog foretok i går en befaring på deres festearealer  på Lønsdal.   Vedlagt følger bilder fra de forhold som ikke akseptable for
Statskog SF som grunneier.

De forhold som er avdekket er:

-Deponi av bygningsmaterialer
-Batteri
-Spillolje
-Søppel av forskjellig karakter
-Gjerder
-Ikke sikret kumlokk
-Strømledninger liggende i grunn
-Bil
-Metalgjenstander
-Plastavfall

Vi anmoder at opprydding skjer innen  20. august 2020 og at vi foretar en snarlig påfølgende befaring.

Blir ikke forholdet brakt i orden innen ovennevnte frist, vil vi oversende saken til Saltdal kommune om pålegg ved forsøpling/lagring
etter Forurensningsloven § 28, som har et forbud mot forsøpling.

Dette til orientering!

Med vennlig hilsen
Statskog SF
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Region Salten

Jan Normann Nilsen
Regionsjef

Telefon 41 25 80 48
Epost:  jni@statskog.no
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Fra: Jan Nilsen (jni@statskog.no)
Sendt: 09.09.2020 14:52:58
Til: Kjetil Stranda; Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: Helene Holmvik; Harald Rundhaug; Jim Kristensen

Emne: Anmodning om pålegg etter Forurensningslovens § 28 fra Saltdal kommune overfor Polarcirkelen Eiendom
AS 
Vedlegg: 
Vi viser til vår anmodning av 6. f.m. om rydding av arealene.  Statskog SF satte en frist for opprydding til 20. f.m.
Statskogs Fjelltjeneste foretok en befaring 27. f.m. og ingen  opprydning  hadde skjedd.   Statskog SF sendte 31.
f.m. en purring til Polarcirkelen Eiendom AS og vi har ikke hørt noe fra dem.
Vi anmoder Saltdal kommune foreta pålegg om rydding etter Forurensningslovens § 28.
 
Statskog SF
Region Salten
 
Jan Normann Nilsen
Regionsjef
 
Telefon 41 25 80 48
Epost:  jni@statskog.no
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Saltdal kommune Arkiv: K23 

Arkivsaksnr: 2020/952 

Saksbehandler:  Kjetil Stranda 

 Dato: 15.09.2020 

 
Delegert Saksframlegg 

Utvalg Delegert sak nr. 
Delegerte forsøplingssaker 1/20 

 
Utskrift sendt til: Polarcirkelen Eiendom AS 

 

Pålegg om å rydde opp i forsøpling 

 
Vedlegg 
1 Anmodning om pålegg etter Forurensningslovens § 28  fra Saltdal kommune overfor 

Polarcirkelen Eiendom AS 
2 Bilde 
3 Bilde 
4 Bilde 

 
Saltdal kommune pålegger deg som grunneier å rydde opp på eiendommen gnr/bnr 76/10, 
Lønsdal, 8255 Røkland. Dette brevet inneholder informasjon om hva du må gjøre for å følge 
pålegget. Brevet er også et varsel om tvangsmulkt.  
 
Vi viser til epost dater 06.08.2020, fra Statskog SF, hvor dere ble anmodet om å rydde og fjerne 
søppel som ligger på deres eiendom (76/10). Det ble satt frist for opprydding til 20.08.2020. 
Statskogs fjelltjeneste befarte eiendommen 27.08.2020, og kunne gi tilbakemelding om at det 
ikke var ryddet opp etter anmodningen fra Statskog SF.  
31.08.2020 sendte Statskog SF purring til Polarcirkelen Eiendom AS, men har ikke fått 
tilbakemelding.  
09.09.2020 fikk Saltdal Kommune anmodning fra Statskog å følge opp saken. 
 
Saltdal Kommune anser anmodningen fra Statskog, datert 06.08.2020, samt tilbakemelding fra 
befaring 27.08.2020 og purring 31.08.2020, som et varsel om pålegg og sender dermed pålegg. 
 
Pålegget er gitt etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd / § 37 første ledd / andre ledd.  
 
Send kommunen en skriftlig bekreftelse innen 06.10.2020  
Når du har fjernet avfallet, skal du sende en skriftlig bekreftelse til kommunen, Kirkegata 23, 8250 
Rognan. Du må også sende oss en kopi av kvitteringen som viser at avfallet er levert til et godkjent 
avfallsmottak.  
 
Hva er bakgrunnen for pålegget om å rydde opp?  
Statskog SF anmodet i epost, datert 06.08.2020 at dere skulle rydde opp og fjerne søppel på deres 
eiendom (76/10), med frist til 20.08.2020. Etter befaring 27.08.2020 kunne Statskogs Fjelltjeneste 
tilbakemelde at oppryddingen ikke var startet. Purring fra Statskog SF, datert 31.08.2020 er ikke 
besvart. 
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Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7, som har et forbud mot å forurense og 
§ 28, som har et forbud mot forsøpling.  
 
Klage på vedtaket  
Du kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker. Husk å 
begrunne klagen og oppgi hvilke endringer du ønsker. Send klagen til Saltdal Kommune, Kirkegata 
23, 8250 Rognan..  
 
Selv om du eller andre klager på vedtaket, må du i utgangspunktet følge pålegget. Kommunen kan 
likevel bestemme at pålegget ikke skal gjennomføres før klagen er avgjort. Det kan skje på 
kommunens eget initiativ eller fordi noen ber om det, og avgjørelsen om dette kan ikke påklages, 
jamfør forvaltningsloven § 42.  
 
Rett til å se dokumentene i saken  
Du og andre parter i saken har rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 
og 19.  
 
Tvangsmulkt hvis du ikke rydder opp  
Dersom du ikke følger pålegget og rydder opp innen fristen, vil Saltdal Kommune vurdere å ilegge 
deg en tvangsmulkt, jamfør forurensningsloven § 73.  
Vedtaket vil gå ut på at du må betale kr. 10.000 per uke hvis avfallet ikke er ryddet opp og levert til 
et godkjent avfallsmottak innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt er fattet. Tvangsmulkten 
løper helt til du har ryddet opp og levert avfallet til et godkjent avfallsmottak.  
For å vise at du har ryddet opp må du sende oss en skriftlig bekreftelse, som nevnt ovenfor.  
Du er med dette varslet om muligheten for tvangsmulkt og har rett til å uttale deg innen 06.10.2020.  
 
Spørsmål?  
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med vår saksbehandler på tlf. 75 68 20 35 eller 
kjetil.stranda@saltdal.kommune.no. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ivar Skogset 
Leder Plan og Utvikling 
 
      
      Kjetil Stranda 
      Byggesaksbehandler 
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Saltdal kommune Arkiv: K23 

Arkivsaksnr: 2020/952 

Saksbehandler:  Kjetil Stranda 

 Dato: 08.10.2020 

 
Delegert Saksframlegg 

Utvalg Delegert sak nr. 
Delegerte forsøplingssaker 2/20 

 
Utskrift sendt til: Polarcirkelen Eiendom AS 

 

Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt 

 
Vedlegg 
1 Pålegg om å rydde opp i forsøpling 
2 Anmodning om pålegg etter Forurensningslovens § 28  fra Saltdal kommune overfor 

Polarcirkelen Eiendom AS 
3 Bilde 
4 Bilde 
5 Bilde 

Sakens bakgrunn 

Eiendom : 76/10   

Tiltakets adresse : Lønsdal, 8255 Røkland 

Tiltakets art : Pålegg om opprydding 

Tiltakshaver : Polarcirkelen Eiendom AS 
 
Saken gjelder: 
Den 15.09.2020 ga Forurensningsmyndigheten Dem, gjennom pålegg om opprydding, 
forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt, hvis ikke pålegget ble fulgt opp innen fristen, som 
ble satt til 06.10.2020.  
 
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt, hvis ikke pålegg datert 15.09.2020 ble gjennomført innen 06.10.2020. Det ble også 
opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde De rett til å uttale Dem. 
 
Forurensningsmyndigheten kan ikke se å ha mottatt skriftlig tilbakemelding fra Dem etter 
utsendelsen av forhåndsvarselet. Forhåndsvarselet er heller ikke kommet i retur fra posten. Det 
legges derfor til grunn at brevet er kommet frem. 
 
Forurensningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med forurensningsloven §§ 7 og 28. 
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Vedtak om tvangsmulkt: 
Som et av virkemidlene i forurensningsloven, for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 73 gitt 
hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Forurensningsloven § 73 første ledd, første setning har 
følgende ordlyd: 
 
For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan 
forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 
 
 
 
Med hjemmel i Forurensningsloven § 73 ilegges en løpende ukesmulkt på kr 10000 fra og 
med 28.10.2020 
 
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at pålegget er 
gjennomført.  
 
 
Begrunnelse for vedtak om ileggelse av tvangsmulkt: 
Forurensningsmyndigheten har ikke fått skriftlig bekreftelse, innen 06.10.2020 på at pålagt 
opprydding er gjennomført. Forurensningsmyndigheten har heller ikke mottatt orientering om at 
pålegget er gjennomført.  
 
På denne bakgrunn finner Forurensningsmyndigheten å måtte ilegge tvangsmulkt for å få 
gjennomført pålegg om opprydding 
 
Andre opplysninger: 
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at Forurensningsmyndighetens krav, herunder tidligere gitte 
pålegg, overholdes. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Formannskapet i Saltdal kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ivar Skogset 
Leder Plan og Utvikling 
 
      
      Kjetil Stranda 
      Byggesaksbehandler 
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Fra: BTZ (btzahl@hotmail.com)
Sendt: 02.11.2020 13:38:22
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: kjeti.stranda@saltdal.kommune.no

Emne: Ref 2020/952
Vedlegg: 
Angående deres skriv 14.10.2020

Jeg viser til deres skriv av 14.10.20 vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, dette er noe Polarcirkelen Eiendom AS ikke
kan akseptere under noen omstendighet av følgende årsaker.

1) Det ble i 2013 eller 2014 gitt pålegg til daværende eier om og rydde opp i området, dette ble ikke gjort! Etter
telefonsamtale med deres saksbehandler i midten av oktober fikk jeg også bekreftet at dere ikke hadde gjort ettersyn
av dette pålegget.

2) Polarcirkelen Eiendom AS er en av flere eiere på hotellet, hvorfor er ikke de andre andelseierne involvert? Riktig
saksgang vil være og komme med slike henvendelser til alle seksjons eierne, da alle med eierrettigheter skal svare for
eiendommen.

3) Undertegnede har pr telefon redegjort for at deler av eiendommen ble kjøpt vinterstid, hvordan skulle jeg kunne se
hva som var under snøen? (Hadde pålegget fra 2013 vært etterfulgt ville dette ikke vært noe problem)

Det er sterkt beklagelig at området ser ut som det gjør, men og skal spikre meg på veggen for all den drit som ligger
der blir direkte feil! Jeg har verken lagt igjen noe der eller brukt området siden jeg kjøpte min andel av bygget, dette
er dere informert om. Jeg ber om at hele saksgangen og hva som er gjort både administrativt og fysisk blir tilsendt
meg før jeg bestemmer hva som vil bli gjort fra min side i denne sak. Men en ting er sikker at oppringinger som føles
direkte trakaserende er direkte uhørt, spesielt når man er fullstendig klar over at undertegnede ikke har bidrat til den
forsøplig av området, heller tvert imot.

Deres pålegg avisen pga nevnte samt jeg ønsker tilsendt info som beskrevet.

Med hilsen for
Polarcirkelen Eiendom AS 

Bjørn Tore Zahl
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Referat fra befaring ved Lønsdalstunet hyttefelt 27.05.2014 

Tilstede: 

1 representant fra kommunen v/ Kjetil Stranda 

1 representant fra hytteeierne v/ Torodd Moen 

2 representanter fra Statskog v/ Harald Rundhaug og Helene Holmvik 

2 representanter fra P-eiendom AS v/ Ragnvald Andersson og Einar Ronli 

 

Ved befaring av området rundt hyttene, og bak hotellet ble det observert en del søppel, og 
bygningsavfall, som tidligere er dokumentert med bilder og rapporter. 

Det ble gitt beskjed fra kommunen at søppelet må fjernes, og leveres på godkjent avfallsmottak 
omgående, og være borte ved utgangen av juni 2014. Under befaringen ble det også observert gamle 
oljefat som var brukt til brenning av husholdningsavfall. Dette er forhold som er ulovlig i henhold til 
forurensningsloven, og vil bli politianmeldt hvis det fortsetter. 

Videre vil det komme i brevform fra P-eiendom spørsmål om hva slags mulighet P-eiendom har til å 
videreutvikle området i henhold til vedtatte planer. 

P-eiendom opplyste at de hadde solgt 4 tomter, men ville ikke si noe om hvilke tomter på området 
som var solgt. Statskog etterlyste eierne av de solgte tomtene, for underskrivning av festekontrakt. 
Saltdal Kommune forventer at de fire som har kjøpt tomter, vet hva de skal bygge og vil søke om 
byggetillatelse snarest. 

Det ble opplyst fra P-eiendom at de var i kontakt med en utbygger, som de skulle ha møte med 
27.05.2014, for å planlegge videre utbygging. Etter det møte skulle Saltdal Kommune få informasjon 
om videre utbygging, og et tidsperspektiv for utbyggingen. Saltdal Kommune vil følge opp det  
arbeidet. P- eiendom opplyste om at de i arbeidet med videre utbygging ville se på om de skulle 
redusere antall hytter, og komme med forslag om mulighet til bruk av andre hytteformer. Saltdal 
Kommune har ingen innvending mot å redusere antall hytter, men er ikke positiv til å gi tillatelse til å 
bruke andre hytteformer i området. Forutsetningen til de som allerede har kjøpt eiendom og 
grunnlag til vedtak forandres ved å benytte andre hyttetyper. 

 

Referent: 

Kjetil Stranda 

Byggesaksbehandler  

Saltdal Kommune 
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Saltdal kommune 

Enhet for plan, utvikling, bygg, tekniske tjenester

Postadresse Besøksadresse Telefon
Kirkegt. 23, 8250 Rognan Rådhuset, 8250 Rognan 75 68 20 00

Org.nr
E-post: postmottak@saltdal.kommune.no www.saltdal.kommune.no 972 417734
Bankkto: 4628.07.00495
                 1503.47.15200

Bankkto-skatt: 6345.06.18405

P- Eiendom v/ Ragnvald Anderson
Postboks 954
8001  BODØ

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/1070 Kjetil Stranda, tlf.: 13.12.2016

Manglende oppfølging av gitt pålegg

På oppfordring fra Lønsdal Hytteforening ble det, 25.11.2016 gjennomført en befaring ved 
hytteområdet til Lønsdal Hytteforening.

Varsel om opprydding ved Lønsdalstunet
02.07.2013 ble det gitt pålegg om rivning av gjenstående murer og at terreng tilbakeføres til 
naturtomt. I vedtaket ble det gitt frist til 20. august 2013, for mottak av byggesøknad.
Det er ikke kommet inn byggesøknader for de gjenstående murene. Pr. dags dato.

Saltdal Kommune mener at P-Eiendom AS har fått god tid på seg til å realisere byggeplanene for 
murene som er støpt på plassen. Saltdal Kommune opprettholder dermed pålegget datert 
02.07.2013, og krever at fjerning av murene blir gjennomført i samsvar med pålegget. Pålegget 
vil også gjelde vann og avløpsledninger som stikker opp av jorden, de skal graves ned med egnet 
sikring for frostskader og at de ikke er til fare for liv og helse.
Det er ikke kommet inn dokumentasjon som tilsier at pålegget kan utsettes lenger.
Ny frist for å få gjennomført pålegget settes til utgangen av juni 2017
.
Søppel og bygningsavfall.
Under befaringen ble det avdekket at deler av søppelet og bygningsavfall som skulle ha vært 
fjernet ved utgangen av juni 2014, ligger fremdeles.
Saltdal Kommune krever at dette fjernes øyeblikkelig.

Med vennlig hilsen

Ivar Skogset Kjetil Stranda
Virksomhetsleder Saksbehandler
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 48/21 17.06.2021 

   

Klage på kommunestyrets vedtak. Fastsettelse av lokal forskrift for 
snøskuterløype 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Klage.  Jan Wasmuth.  29.04.2021. 5 s. 
2 Klage.  Forum for Natur og friluftsliv i Nordland. 29.04.2021. 3 s. 
3 Klage.  Kjell Gunnar Brenna. 29.04.2021. 7 s. 
4 Høring scooterløype.  Kjell Gunnar Brenna 
5 Klage. Graddis hytteforening v/ Morten Mortensen m/fl. 29.04.2021. 1 s. 
6 Klage. Lisa Dillan.  29.04.2021. 10 s. 
7 Snøskuterløype Skaiti 
8 Klage. Therese Elina Bredesen. 26.04.21. 3 s. 
9 Klage.  Maria Bredesen.  11.04.21.  1 s.  To vedlegg 
10 e-post.  Maria Bredesen 
11 Bilde. Maria Bredesen 
12 Rydding av skuterløype. Maria Bredesen 
13 Svar fra Arjeplog kommune 
14 Særutskrift Fastsettelse av Forskrift om snøskuterløype i henhold til motorferdselslova § 

4a. Strekningen Skaiti - parkeringsplass grensen 
15 Naturmangfoldlova 8-12 
16 Marknadsmatrise forskrift snøskuterløype 

 
 
Saksopplysninger 
Saltdal kommunestyre vedtok i møte 23.03.2021, sak 21/21 i medhold av motorferdselforskriftens § 
4a forskrift om snøskuterløyper i Saltdal kommune. Formålet med løypen er tilrettelegging for 
snøskuterløype strekningen Skaiti – parkeringsplass ved svenskegrensen. 
 
Vedtak om forskrift er annonsert i Saltenposten og kunngjort elektronisk i Lovdata 08.04.2021, kl. 
15.55 i henhold til lovkrav om kunngjøring og offentlighetsgjøring av forskrifter.  
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Vedtak er sendt til offentlige myndigheter, rettighetshaver, grunneiere, lag og foreninger.  Det er 
kommet inn 9 merknader til vedtaket. 5 av disse anser kommunen som klager på vedtaket. 4 av disse 
spørsmål vedrørende snøskuterløypen og andre elementer. 
 
Kommunen har vurdert at alle innspillene skal behandles med klageadgang og vurderer sådan ikke 
om klagerne har klageadgang som bestemmes av influensområdet. Alle klagene blir sådan 
realitetsbehandlet.  
 
Det foreligger ikke klage fra offentlige myndigheter.   
 

Vurdering 
Vurdering av klage: 
I all hovedsak dreier behandling av klage om det er nye momenter som ikke er vurdert tidligere i 
saken som gjør at vedtaket må endres.  
 
 
Klage Jan Wasmuth 
Bryter med FN`s bærekraftsmål 
12.B) Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper 
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter. Til dette punktet mener jeg etablering av 
skuterløypen er i konflikt med allerede eksisterende friluftsutøvelse. 
 
Kommentar: I prosessen er det ikke lagt vekt på FN`s bærekraftsmål. En viser til at løypen er 
lokalisert i viktig friluftsområde.  
 
13. Stoppe klimaendringene 
Økt motorisert ferdsel øker klimautslippene. Snøskuter har mange ganger større utslipp av 
klimagasser enn vanlige moderne biler. 
 
Kommentar: I prosessen er det ikke lagt vekt på FN`s bærekraftsmål. Kommunen ikke gjort noen 
egne beregninger på utslipp fra kjøretøyer. Kommunen kan vektlegge FN`s bærekraftsmål ved 
kommunal saksbehandling. En mener at dette ikke gir grunnlag for opphevelse av kommunestyrets 
vedtak.  
 
Bryter med St. melding18 (2015–2016) Friluftsliv:Natur som kilde til helse og livskvalitet. 
Det vises til at Stortingsmeldingen sier: «Motorisert ferdsel i naturområder som er spesielt viktige 
for friluftslivet bør så langt det er mulig unngås.» Og «Regjeringen vil følge utviklingen innen 
motorisert ferdsel i utmark, med særlig vekt på hvordan de nye mulighetene til å etablere 
rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring praktiseres og hvilken påvirkning det har på friluftslivet 
og naturmangfoldet. 
 
Klager oppsummerer: 
Junkerdal, Graddis og Skaiti representerer en natur som er helt unik i norsk og internasjonal 
målestokk. Videre kan det ikke herske tvil om at økt motorisert ferdsel vil påvirke denne naturen 
 
Kommentar:  
Kommunen viser til Statsforvalteren i Nordland sitt innspill på høringen: 
«Kommunen har oppfylt regelverkets krav til utredning når det gjelder friluftsliv og betydningen av 
berørte områder er vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen» (innspill til høring, 
Fylkesmannen i Nordland, s3.). 
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Kommunedirektøren viser til de konsekvensutredninger som er gjort og at snøskuterløypen får 
konsekvenser for friluftslivet vedlagt kommunestyrets behandling. Det foreligger derfor ingen 
mangelfulle opplysninger. 
 
 
Brudd på Naturmangfoldlova § 8-12 
Med Naturmangfoldlovens formål som bakteppe er det vanskelig å forstå Saltdal kommunes vedtak. 
Det er ikke gjennomført andre biologiske analyser enn at Artsdatabanken er sjekket. Det som finnes 
registrert i artsdatabanken er ofte tilfeldige observasjoner. I den aktuelle traséen er det ikke 
gjennomført feltarbeid med systematiske registreringer. I alle saker med større naturinngrep, må det 
gjennomføres kartlegging og foretas en konsekvensutredninger. 
 
Kommentar: 
Saltdal kommune har gjennomgått de nasjonale basene som klager anfører. Kommunen har hele 
tiden vært åpen om at det ikke vil bli gjort nyregisteringer i influensområdet da en har funnet 
datagrunnlaget tilstrekkelig. 
 
Kommunen har fulgt veilederen til Miljødirektoratet vedrørende Naturmangfold og vurdering av 
konsekvenser jfr. Notat av 7. januar 2016 fra Miljødirektoratet. (Revidert 27. april 2016). 
Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer.  
 
En kan ikke se at mangelen på ny artskartlegging i området gjør at kommunestyrets vedtak ikke 
gjør seg gjeldende. Det er gjort vurderinger av Naturmangfoldlova §§ 8 – 12 slik loven krever 
det. 
 
 
Klage. Forum for natur og friluftsliv i Nordland   
Klagen er sendt på vegne av Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Naturvernforbundet i 
Nordland og Bodø og Omegns Turistforening. 
 
I lovproposisjonen står det at: «Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering 
av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet 
til friluftslivet står derfor i en særstilling».  
 
Det er gitt følgende føringer:  

 Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder slik de 
er kartlagt etter Miljødirektoratets veileder M-98-2013 Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder.  

 Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper.  
 
FNF Nordland er innforstått med at det ikke er et absolutt forbud mot å legge skuterløyper i 
viktige friluftslivsområder, men de ulike hensynene skal kommunene likevel ivareta. Noe vi 
mener det ikke blir gjort i tilfredsstillende grad. Det er av manges interesse at området 
opprettholder de kvalitetene de har i dag uten støy fra snøskutere. 
 
Kommentar: 
Det vises til konsekvensutredning for friluftsliv, og saksfremlegg i kommunestyresak 21/21 der 
kommunen har gjort de vurderingene som kreves når løypene legges i viktige områder for 
friluftslivet. Kommunestyret var ved vedtak i saken klar over at løypenettet ikke er i samsvar 
med de gitte anbefalingene i veilederen. 
 
Naturmangfoldlova: 
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Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Nordland, påpekte mangelfulle kartlegginger og vurderinger etter 
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. FNF Nordland støtter deres anførsler. 
 
Kommentar: 
Det vises til et tidligere innspill fra Norsk Ornitologisk Forening. På bakgrunn av dette ble det gjort 
ytterligere gjennomgang av Naturmangfoldet, herunder fugl. Kommunen kan ikke se at de anførsler som 
FNF viser til er på de tilleggsutredningene som er gjort på Naturmangfold.   
 
Rasting og naturmangfold 
Om vinteren er mattilgangen er dårlig, værhardt og lite dagslys. I tillegg er det fuglearter som kommer 
trekkende, det er arter som hevder revir og som reproduserer i slutten av skutersesongen. Derfor er 
kunnskapsinnhentingen og grundige vurderinger om naturmangfoldet så viktig. Enda større blir 
ulempene når den lokale forskriften åpner for mange muligheter til å stanse skuteren for å raste. Med det 
vil forstyrrelsene øke betraktelig i perioder mange snøskuterkjørere. I henhold til faglige vurderinger og 
konsekvensutredningen er det nettopp forbud mot å raste som vil dempe konfliktene. Det åpnes for å 
raste 1. mars til 1. mai, samt et forbud de første to kilometerne. Vi mener et forbud mot rasting gjennom 
hele løypa hadde vært mer fornuftig. Etter det vi forstår det å kjøre skuteren over til Sverige, for så å ta 
del i kjørekulturen der, som vil være en del av formålet med skuterløypa. 
 
Kommentar: 
Rasting er tillatt slik FNF viser perioden 1. mars til 1. mai. Kommunen viser til utredninger vedrørende 
Naturmangfold og at dette var kjent kunnskap ved fastsettelse av forskriften. Kommunen ser også 
behovet for at de som kjører snøskuter også skal ha anledning til å kunne raste på Norsk side, på lik linje 
med at kjørende fra eventuelt Sverige kan raste på Norsk side. Kommunen mener at den totale 
påvirkning på revirhevdende fugl (sørskilt rype) anses å vøre av mindre betydning og at en da har 
prioritert at det kan foretas rasting fremfor et forbud.  
 
For dårlig kunnskapsgrunnlag i henhold til Naturmangfoldlova: 
Skuterløypa vil ha innvirkning på naturmangfoldet som oppholder seg ved løypa og i influensområdet 
gjennom vinteren og våren. I utredningene vises det til at det er brukt eksisterende kunnskap fra 
Naturbase, Artskart og sensitive arter. Dette er et minimum av det som forventes. Vi mener utredningene 
er for svake til å fatte vedtak på et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. Motorferdsel i utmark må alltid 
vurderes etter formålet med loven som er å verne om naturmiljøet, jfr. § 1. FNF Nordland mener 
skuterløypa ikke tar godt nok vare på naturmangfoldet. 
 
Kommentar: 
Det vises til kommentar s 2-3 for samme spørsmål. Når det gjelder trekkende fugler vil en skuterløype 
kunne forstyrre vadefugl dersom løypen lokaliseres på eller i nærhet av viktige vann som er tidlig åpne 
og gir grunnlag som rasteplass. Det er ingen slike i dette området.  
 
Andre merknader til lokal forskrift 
Statsforvalteren påpekte i sin høringsuttalelse at snøskuterløypa vil være til vesentlig skade for 
reindriften. 
 
Kommentar: Kommunen viser til konsekvensutredning for reindrift der dette fremkommer. Dette er 
opplysninger som var vedlagt kommunestyrets behandling. Kommunen mener slik forskriften er utformet 
tar hensyn til Balvatn Reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet har gitt nødvendige opplysninger ved 
utarbeidelse av utredningsarbeidet av snøskuterløypen.  
 
FNF Nordland mener også at friluftsliv ikke kan omfattes i forskriftens formål (§ 1). 
Kommentar: Dette ble diskutert ved kommunestyrets behandling og fremmet som endringsforslag av 
partiet Rødt. En er enig at friluftsliv kan utgå av forskriftens formål.  
 
 
Klage Kjell Gunnar Brenna 
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Vi er kjent med at vår høringsuttalelse til offentlig høring av 21.12.20 er registrert i postjournal, 
registrert med 4 sider og vist til som høringsdokument,- men ser at selve dokumentet som ligger som 
vedlegg, ikke er forelagt eller lest av representantene. 
 
Kommentar: 
Kommunen ser at innspillet til Kjell Gunnar Brenna ikke var vedlagt saken. Innspillet til Kjell Gunnar 
brenna er gjennomgått og er lagt inn i merknadsmatrise forskrift om snøskuterløype (omtalt som punkt 
4).  Innspillet leges ved kommunestyrets behandling av klagen. Kommunedirektøren viser til innspillet og 
de vurderinger som er gjort i merknadsheftet. Innspillet vil ikke medføre endringer i forskriften.  
 
Vedlagt foreligge saksfremlegget til kommunestyrets godkjenning av snøskuterløypen. Innspill fra Kjell 
Gunnar Brenna er lagt med som vedlegg 20 i saken. Dokumentet som er vedlagt er e-post sendt. 
Vedlegget som er innspillet kom ikke med til kommunestyrets behandling.  
 
Kommunen må gjennomgå rutiner slik at dette ikke gjentar seg, men mener det ikke ha hatt innvirkning 
på vedtakets innhold.  
 
Klager stiller spørsmål ved selve konsekvensanalysen, at det ikke er gjort markedsanalyser eller 
brukerundersøkelser av noe slag,- og at man benytter «næringsutvikling» som vektig begrunnelse for 
opprettelse av en offentlig løype for motorferdsel, uten at det foreligger noen konkrete planer eller 
forretningsidèer som understøtter dette. 
 
Kommentar:  
Løypen er åpen for allmennheten. Personer som benytter seg av caravanplassen er å anse som 
allmennheten på lik linje med andre som vil benytte seg av løypenettet. Åpning av løypenett vil 
kunne gi et bedre næringsgrunnlag for etablert bedrift i området.  
 
Vi etterlyste også invitasjon til andre næringsinteresser og bruk av bred stedlig kompetanse, i 
prosessen for å opprette en løype for motorferdsel i Saltdal som allerede har skapt brukerkollisjoner 
og brukerkonflikter, samt virket sterkt negativt på bærekraftig utvikling så vel som bomiljø over år. 
 
Kommentar: 
Kommunen har forhold seg til de krav som stilles for utarbeidelse av snøskuterløype. Det har vært egne 
møter vedrørende løype nettet som har vært åpne for allmennheten og brukere/grunneiere i Skaiti. 
Klager har i prosessen hatt anledning til å kunne bidra med informasjon som kan ha betydning for 
lokalisering av løypenettet. Kommunen har hatt egne møte med beboere i Skaiti.  
 
Reindriftskonvensjonen 
Området der snøskuterløypa er planlagt, ligger i svensk reinbeitedistrikt,- ikke norsk. 
Reindriftskonvensjonen er i stadig utredning, men her trår man helt feil i saksutredningen. Man gjør 
vedtak på sviktende premisser. 
 
Kommentar:  
I KU for reindrift vises det til at reinbeitekonvensjonen ikke er ratifisert. Kommunen har forhold seg til 
slik reindriften er styrt i dag. Det har vært dialog med reindrift på Norsk og Svensk side. 
 
Høringsuttalelsen fra Arjeplog kommune og svensk reindriftsnæring blir i saksutredningen ignorert. 
 
Kommentar:  
Innspillene til Arjeplog kommune er kommentert sammen med svensk reindriftsnæring. Hvordan 
annen stat og svenske myndigheter regulerer motorferdsel er et anliggende for Sverige. Saltdal 
kommune har dialog med administrasjonen i Sverige vedrørende aktualiteten «ferdselsforbudssone 
mellom Norge/Sverige mot Saltdal kommune». Dette er en sak som diskuteres mellom Arjeplog 
kommune, reindrift og svenske næringsinteresser. Et vedtak om forbud må fattes av Arjeplog 
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kommune. Kommunen vet at næringen er svært bekymret for utvikling av snøskuterkjøring fra Norsk 
side, samt økt trafikk fra Skaiti.  
 
 
Klage Graddis hyttefelt 
Parkeringsplassen som er tilknyttet hyttefeltet, er markert i konsekvensutredningen som "parkering".  
 
Kommentar:  
parkeringen er omtalt i KU fordi den benyttes som parkering ved bruk av friluftsområdene.  Skal 
ikke brukes til noe skuterparkering. 
 
Manglende støyutredning. 
Det er ikke foretatt støyutredning i tråd med de nasjonale retningslinjene i veileder for opprettelse av 
skuterløyper. Vi har dermed ingen adekvat utredning, som sikrer oss mot støy fra løypa, hverken 
som turområde eller ned mot hyttene. Løypa går i åpent terreng uten barrierer, og støy vil bære langt.  
 
Kommentar: 
Det fremkommer av høring og vedtak i saken at det ikke er foretatt reelle støymålinger. Kommunen viser 
til de vurderinger som er gjort vedrørende støy. Kommunen viser til at en reell støyutredning 
 
I Miljødirektoratet sin veileder står følgende: 
«Miljødirektoratet anbefaler å gjøre supplerende støyberegninger dersom det er behov for å legge løyper 
innenfor minsteavstandene, og kommunen ønsker mer eksakt kunnskap om rekkevidden av støy inn i de 
viktige friluftslivsområdene». 
 
Kommunen viser til at det ved fremlegg til offentlig ettersyn og ved vedtak av forskriften fremkommer at 
det ikke er gjort supplerende støyberegninger og at en slik utredning vil gi et bedre beslutningsgrunnlag.   
 
Kommunen viser til at 60 av hyttene i hyttefeltet er lokalisert mer enn 700 meter og mellom 700 – 2,5 km 
fra løypenettet.  
 
Spørsmålet vedrørende støy var kjent ved kommunestyrets vedtak av forskriften og er sådan ikke nye 
opplysninger i saken. 
 
Motorferdsellovas intensjoner 
Intensjonene i motorferdselsloven 4a, sier at man skal ta særskilt hensyn til blant annet friluftslivet, 
jaktområder, dyreliv og reindrifta. Dette er aspekter i konsekvensutredningen som ikke følger 
intensjonene i motorferdselsloven 4a.  
  
Kommentar: 
Kommunen viser til de utredninger som er gjort i saken. Det er utredet konsekvenser av tiltaket.  
 
Graddis Hytteeierforening er ikke kontaktet som høringspartner i forkant. Vi ber kommunen 
utrede de nevnte aspekter, og løse utfordringer rundt interessekonfliktene i tråd med regelverkets 
intensjoner.  
 

- Kommunen har forholdt seg til reglene om offentlig ettersyn og melding om oppstart, høring 
og vedtak som er annonsert i avis og elektronisk på kommunens hjemmeside. Kommunen 
viser til de innspill som Graddis hytteforening har kommet med. Det gjøres ingen ytterligere 
utredninger av snøskuterløypen. 

 
 
Klage Lisa Dillan 
Viser til innledningsvis det som Kjell Gunnar Brenne kommenterte vedrørende utelatt innspill. 
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Videre uttales det at saken er framlagt av kommunedirektøren for formannskapet og kommunestyret 
med fortsatt mangelfulle og inkonsekvente utredninger og begrunnelser.  
 
Kommunens politikere har ikke fått framlagt tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning i saken. 
 
Friluftsliv  
Løypa strider mot motorferdselsloven §4a, intensjon og ordlyd. 
 
Kommentar: Konsekvensene av snøscooterløypene og kommunens vurderinger av hensynet til 
friluftsliv mv. opp mot andre hensyn fremkommer av vedtaket til kommunestyret. Kommunestyret har 
valgt å prioritere snøskuterløype. 
 
Hensynet til reindrifta  
Viser til de innspill Svensk reindriftsnæring har hatt i forbindelse med høringen. Vi kan ikke se at 
reindrifta er lyttet til, eller tatt nødvendig hensyn til i konsekvensutredningen.  
 
Løypeforslaget slik det fremstår i utredningen, bryter med motorferdsselsloven §4a også på dette 
punktet. 
 
Kommentar: Kommunen viser til de utredninger som er gjort i saken. Det har vært dialog med 
Norsk og Svensk reindrift ved utarbeidelse av konsekvenser for næringen. Kommunen viser til at 
Statsforvalteren i Nordland ikke har klaget på kommunens vedtak. Kommunestyrets vedtak vil 
oversendes Statsforvalteren til klagebehandling.  
 
Naturmangfold 
Kommunedirektøren har ikke vurdert, kommentert eller tatt inn en lesbar vurdering mht truede arter 
som er i området, i hensynet til naturmangfoldet. Dette er især problematisk mht de arter som på 
rødlisten er merket ”sterkt truet” (bjørn, jerv, gaupe og ulv, samt flere fuglearter) 
 
Ettersom artene vi nevner her, ikke er kommentert, leser vi det som at dette heller ikke vurdert eller 
ytterligere utredet slik man er pålagt. 
Kommentar: 
Kommunen har gjennomgått sensitive arter og artsinformasjon som er unntatt offentligheten. 
Fylkesmannen uttaler seg også dersom en løype vil kunne være i konflikt med disse. Det er 
utarbeidet eget notat vedrørende Naturmangfold og Naturmangfoldlova §§ 8-12 som var fremlagt 
ved kommunestyrets vedtak.  
 
Støy 
Det er allikevel ikke gjort støyutredning slik det skal i henhold til effekten for friluftsliv, hyttefelt, 
reindrift og naturmangfold. Dette punktet tilfredsstiller ikke kravene for utredning.  
 
Støyutredning skal i følge veileder foreligge og være tilfredsstillende, og skal være foretatt av 
kyndig fagperson, ikke ”kjentmann”. Vi ber kommunen begrunne og redegjøre konkret for hvordan 
man anser utreders kompetanse som ivaretatt i henhold til lovverket. 
 
Kommentar: En viser til kommentarer vedrørende støy ovenfor. Når det gjelder minsteavstand til 
fritidsbebyggelse er denne opprettholdt i forhold til veilederen. Kommunen kan ikke se at noe av 
utredningene er utarbeidet av «kjentmann». Det er lagt til grunn de avstander som veilederen 
oppgir som minimumsavstander i forhold til støy, samt reduksjon i de områder der hastigheten er 
nedsatt.   
 
Støy mot nasjonalpark 
Løypa går så tett ved grensen for naturreservatet, at støyen vil være uforenlig med friluftsinteressene 
i nasjonalparken. Vi ber især om en redegjørelse for hvordan kommunedirektøren ser for seg at 
lydlig og visuell støy skal bråstoppe ved den stiplede grenselinjen på kartet, inn mot nasjonalparken. 
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Kommentar: Snøskuterløypen er lokalisert i overkant av 700 meter fra Junkerdal nasjonalpark. Støy 
kjenner ingen grense og støy utover det som er beskrevet i veilederen vil kunne forekomme under 
gitt værforhold og på utsatte punkter.  
 
«Hvis løypene derimot ligger i åpent terreng der lyd i utgangspunktet vil kunne bære langt, og der de 
viktige friluftslivsområdene ligger på ugunstige mottakerpunkt i forhold til løype, bør minsteavstanden 
settes til minst 450 meter. Med ugunstig mottakerpunkt menes områder hvor det er lite skjerming og 
dempning av støyen fra løypene». (veileder støy og planlegging v snøskuterløyper).  
 
Totalt vil støy kunne påvirke Stor-Graddis Naturreservat med ca. 357 daa. Stor-Graddis Naturreservat 
har et areal på 4.600 daa.  
 

 
Figur 1 Viser eventuelt berørt areal Stor-Graddis 

 
Innspill Fritz Bredesen 
Det anføres ingen klager i oversendt brev. Forespør hvorvidt kommunen vet at det må sprenges ved 
etablering av parkeringsplass som skal serve skuterløypa. 
 
Kommentar: 
I reguleringsplan påpekt at det må sprenges. P-plass skal prosjekteres.  Kommunen må forholde seg til 
lov om offentlige anskaffelser. 
 
 
Klage Theresa Eline Bredesen 
Jeg etterlyser at samtlige fastboende, hyttefolk og campingfolk får all den informasjonen som ligger 
i det å utbygge en skuterløype, herunder selve prosessen, hvilke regler som gjelder, og eventuell 
bruk av kameraovervåkning m.m. 
 
Kommentar: Kommunen har forhold seg til reglene om offentlig ettersyn slik loven påkrever. 
Oppstart er varslet, det er gjennomført flere folkemøter. Offentlig ettersyn er varslet og sendt til 
berørte, naboer og grunneiere i området.  
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Resterende innhold påregnes ikke som klage, men ytring i forhold til snøskuterløypen og er svart ut i 
kommentarer ovenfor i saksfremlegget..   
 
 
 
Klage Maria Bredesen 
Klager bemerker i all hovedsak parkeringsplass innenfor Skaiti.  
 
 
Arjeplog kommune 
Arjeplog kommune ønsker å bli informert når løypen tas i bruk. Dette for å eventuelt kunne regulere 
snøskutertrafikken på svensk side i samråd med Samebyene og berørt næring.  
 
Kommentar: Saltdal kommune viser til at en regulering av trafikken på svensk side kan vedtas av 
Arjeplog kommunestyre.   
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det er i alt satt av kr 400.000,- for opprettelse av parkeringsplass og etablering av løypen.  

Folkehelse – konsekvenser 
Nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er 
(Meld St. 18 (2015-2016) Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet). Forutsetningen for å drive 
friluftsliv er at det er grønnstrukturer og naturområder nær der folk bor, og at det er godt merkede 
turmuligheter.  
 
Bruk av turområdene kan påvirkes av snøskuterløypen. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret kan ikke se at klagenes innhold inneholder opplysninger som ikke var kjent på 
det tidspunkt kommunestyret vedtok forskriften. Dette inkluderer vedtatt løypetrasè og 
forskriftens bestemmelser som gjelder langsmed løypa. Kommunestyrets vedtak opprettholdes 
og saken sendes til Statsforvalteren i Nordland til klagebehandling.   
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Til Saltdal kommune  
Kirkegata	23	
8250	Rognan	
Tlf.:	75	68	20	00	
postmottak@saltdal.kommune.no	

Kopi	
Statsforvalteren	i	Nordland,		
Postboks	1405,		
8002	Bodø	
E-post:	sfnopost@statsforvalteren.no	

Bodø den 28. april 2021 

Klage på vedtak i sak 21/21 i Saltdal kommunestyre som 
gjelder: «Fastsetting lokal forskrift, snøskuterløype Skaiti - 
parkeringsplass - riksgrensen etter 
motorferdselforskriftens § 4a forskrift om snøskuterløyper, 
i Saltdal kommune. 

Klage på vedtak 
Det er med dette å forstå at jeg påklager vedtaket i sak 21/21 om skuterløype fra Skaiti til 
Riksgrensen, kommunestyremøte i Saltdal kommune 23.03.21. 

Slik jeg ser saken er den lagt fram med mangefull informasjon, den strider med Stortingets 
mål for friluftsliv og er i direkte konflikt med Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(Naturmangfolsloven) og flere av FN sine 17 bærekraftsmål. Hvorvidt saken ligger innenfor 
de mål kommunen har for sin samfunnsutvikling, friluftsliv og naturforvaltning, har det ikke 
vært mulig å finne ut av da kommuneplanens samfunnsdel ikke er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside.  

Det finnes i dag muligheter til å bruke motorisert kjøretøy for å komme seg til Riksgrensen 
mot Sverige også vinterstid. En godt brøytet vei, Riksvei 77 forbinder Saltdal, Junkerdal, 
Skaiti og Graddis med videre veisystemer inn i Sverige. Jeg finner det derfor helt unødvendig 
at det etableres en ny trasé som påvirker etablert friluftsliv, påvirker reindrift og biologisk 
mangfold og er i strid med nasjonale og internasjonale mål om å beskytte naturen mot mer 
påvirkning. 
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Løypa ligger tett opp mot områder vernet etter naturvernloven. Det er svært viktig at man ikke 
etablerer elementer i randsonene til verneområdene. I høyfjellet vil lyd, lukt og bevegelse 
vises langt. Økt ferdsel i området påvirker derfor natur og tradisjonelt friluftsliv mange 
kilometer unna selve traséen. 

Den vedtatte traséen og skuterkjøringen har ingen dokumentert positiv effekt på 
næringsutviklingen i område og er heller ikke ønsket av flere.  

Jeg ber derfor om at vedtaket omgjøres.  

FN sine bærekraftsmål  
Om en ser nærmere på FN sine bæredraftsmål, som all forvaltning i Norge skal forholde seg 
til, heter det blant annet: 

12.B) Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper 
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter 

Til dette punktet mener jeg etablering av skuterløypen er i konflikt med allerede eksisterende 
friluftsutøvelse.  

13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem 
13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg til klimarelaterte farer og naturkatastrofer i 
alle land 
13.2) Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt 
nivå 
13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å redusere klimagassutslipp, tilpasse 
seg til og redusere konsekvensene av klimaendringer og varsle tidlig, og dessuten styrke 
utdanningen og bevisstgjøringen om dette 

(Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste 
internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot 
klimaendringer.) 

Økt motorisert ferdsel øker klimautslippene. Snøskuter har mange ganger større utslipp 
utslipp av klimagasser enn vanlige moderne biler.  

St. melding18 (2015–2016) Friluftsliv:Natur som kilde til helse og 
livskvalitet.  

Stortingsmeldingen har en definisjon av friluftsliv:  
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«Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopple-
velse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. 

Formålet med å legge en definisjon til grunn er å sikre at det kan jobbes målrettet innenfor 
området, og slik at virkemidler kan utformes og tilpasses for å oppnå de nasjonale målene 
innenfor friluftsliv. I tillegg er det viktig å ha en relativt presis definisjon av hva friluftsliv er, 
for å sikre at de kjerneverdiene som ligger i friluftsliv blir ivaretatt i arbeidet med å legge til 
rette for og stimulere til friluftsliv. Helseeffekten i friluftsliv og den kilden friluftsliv er til 
miljøengasjement, personlig utvikling, velvære og livskvalitet, bygger på samhandlingen 
mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet. Videre er det nødvendig å avgrense og skille fri-
luftsliv fra annen aktivitet og andre innsatsområder. 

Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivs begrepet, slik det er definert i den offentlige 
fri luftslivspolitikken.» 

Stortingsmeldingen sier videre: 

«Motorisert ferdsel i naturområder som er spesielt viktige for friluftslivet bør så langt det er 
mulig unngås.»  

Og  

«Regjeringen vil følge utviklingen innen motorisert ferdsel i utmark, med særlig vekt på 
hvordan de nye mulighetene til å etablere rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring 
praktiseres og hvilken påvirkning det har på friluftslivet og naturmangfoldet. 

Opplevelsen av landskapet er essensielt i friluftslivet, særlig i de større naturområdene. Land-
skap rommer ofte høye opplevelsesverdier. Det gjelder både storslåtte naturlandskap og mer 
kulturpåvirkede omgivelser. Både natur og kultur kan inngå i landskapet, og spor etter 
bosetting og historisk bruk bidrar ofte til å berike friluftslivs opplevelsen. Noen spor, som 
bygningsmiljøer på gamle plasser og setervoller, fløtningsanlegg eller veifar med murer, 
bruer og klopper, er tydelige. Andre spor kan være vanskeligere å oppdage, som fangstgroper 
eller jernvinneplasser. 

Natur og landskap påvirkes av menneske skapte og naturlige prosesser, og vil være i stadig 
endring og utvikling. Som en konsekvens av klimaendringene kan det for ventes raskere 
endringer i naturen i tiden fremover. Landskapsendringer på grunn av menneskers aktivitet 
skjer ofte gradvis, som ved redusert beitebruk, men kan også være resultater av enkeltstående, 
større utbygginger. 

Ivaretakelse av landskap gjennom områdevern eller på andre måter, handler også om å ta 
vare på landskap som viser en interessant geologisk eller historisk utvikling. Regjeringen har 
satt i gang arbeid med å etablere et system for å klassifisere naturlandskap etter 
klassifiseringssystemet Naturtyper i Norge (NiN), og på sikt vil dette kunne gi god oversikt 
naturtypene i Norge, og være et viktig verktøy for en kunnskapsbasert arealforvaltning.» 
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Det kan ikke herske noen tvil om at Junkerdal, Graddis og Skaiti representerer en natur som 
er helt unik i norsk og internasjonal målestokk. Videre kan det ikke herske tvil om at økt 
motorisert ferdsel vil påvirke denne naturen, også det biologiske mangfoldet.  

Naturmangfoldloven 

§ 1.(lovens formål) 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. 

§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses 
rimelig. 

§ 6.(generell aktsomhetsplikt) 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet 
i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig 
myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles 
er til stede. 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
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En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for. 

Med Naturmangfoldlovens formål som bakteppe er det vanskelig å forstå Saltdal kommunes 
vedtak. Det er ikke gjennomført andre biologiske analyser enn at Artsdatabanken er sjekket. 
Det som finnes registrert i artsdatabanken er ofte tilfeldige observasjoner. I den aktuelle 
traséen er det ikke gjennomført feltarbeid med systematiske registreringer. I alle saker med 
større naturinngrep, må det gjennomføres kartlegging og foretas en konsekvensutredninger.  

Konklusjon 

Jeg mener Saltdal kommunes vedtaket om å etablere snøskuterløype slik framlagt for 
kommunestyre i sak 21/21 er tuftet på mangelfull informasjon. Jeg ber derfor om at vedtaket 
gjøres ugyldig.  

Med vennlig hilsen 

Jan Erling Wasmuth 
Grunneier: 
Graddisveien 50 
Saltdal 

Bosted: 
Skeidhaugen 15 
8013 Bodø 
janwasmuth15@gmail.com 
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Kjell-Gunnar Brenna 
Skaitiveien 100 
8255 Røkland 
Tlf 90038805 

 

Saltdal Kommune 
Kirkegt.23 
8250 Rognan 

Framsendt:    postmottak@saltdal.kommune.no 

 

KLAGE PÅ VEDTAK AV 23.03.2021:  FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER I SALTDAL 
KOMMUNE 

 

På vegne av alle grunneiere og hytteeiere på Austerås og Brattlia i Skaiti, påklages vedtak i 
framskyndet møte i Saltdal kommunestyre den 23.03.2021. 

Vi er kjent med at vår høringsuttalelse til offentlig høring av 21.12.20 er registrert i 
postjournal, registrert med 4 sider og vist til som høringsdokument,- men ser at selve 
dokumentet som ligger som vedlegg, ikke er forelagt eller lest av representantene. Jeg gjør 
oppmerksom på at høringsuttalelsen ble framsendt både digitalt og pr.post.  

Se vedlegget som også er lagt ved denne klagen! 

 

I høringsuttalelsen av 21.12.20 stilles det først og fremst spørsmål ved selve 
konsekvensanalysen, at det ikke er gjort markedsanalyser eller brukerundersøkelser av noe 
slag,- og at man benytter «næringsutvikling» som vektig begrunnelse for opprettelse av en 
offentlig løype for motorferdsel, uten at det foreligger noen konkrete planer eller 
forretningsidèer som understøtter dette.  

Vi etterlyste også invitasjon til andre næringsinteresser og bruk av bred stedlig kompetanse, 
i prosessen for å opprette en løype for motorferdsel i Saltdal som allerede har skapt 
brukerkollisjoner og brukerkonflikter,- samt virket sterkt negativt på bærekraftig utvikling så 
vel som bomiljø over år I saksutredningen til kommunestyrets vedtak speiles dette sterkt. 
Ikke minst i forhold til nabokommunen Arjeplog og reindriftsnæringen på svensk side, der 
dette må oppfattes som direkte provoserende, i det man ignorerer  innspill, og heller ikke 
har søkt samarbeid i forkant. 

Området der snøskuterløypa er planlagt, ligger i svensk reinbeitedistrikt,- ikke norsk. 
Reindriftskonvensjonen er i stadig utredning, men her trår man helt feil i saksutredningen. 
Man gjør vedtak på sviktende premisser! 

Arjeplog kommune og Saltdal kommune bør ha felles interesse av å regulere motorferdsel til 
fordel for både miljø, turisme og tilliggende næringer. Det være seg snøskuterturisme så vel 
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som fritidsfiske i sjø og vassdrag.  Høringsuttalelsen fra Arjeplog kommune og svensk 
reindriftsnæring blir i saksutredningen ignorert. Er dette kanskje heller ikke lest av 
kommunestyrets representanter, i likhet med andre høringsuttalelser der det stilles 
spørsmål? 

Jeg viser igjen til min høringsuttalelse av 21.12.20. Dersom man hadde benyttet noe så 
enkelt som en enquète, eller spørreundersøkelse, så hadde man unngått de verste 
«sidesporene». Se gjerne hvordan man i sammenlignbare kommuner har benyttet dette i 
håndteringen av motorferdselloven. Jeg gir gjerne tips, og har en ferdig versjon på 
SurveyMonkey.com,- fordi vi er flere som har næringsinteresser i Saltdal! 

 

MVH 

 

Kjell-Gunnar Brenna

592



             

 

 

  

 
Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

nordland@fnf-nett.no |  Eiaveien 5, 8208 Fauske |  908 06 146 

organisasjonsnummer 983 267 998 | www.fnf-nett.no/nordland 

 

Saltdal kommune 
Kirkegt. 23 
8250 Rognan 

29.04.2021 

 

Dette brevet sendes på vegne av Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og 

Bodø og Omegns Turistforening 

 

Sammendrag 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til Saltdal kommunestyrets vedtak i sak 

21/21 og om lokal forskrift snøskuterløype i Saltdal kommune. Formålet med løypen er tilrettelegging 

for snøskuterløype strekningen Skaiti – parkeringsplass ved svenskegrensen.  

Skuterløypa berører flere av de tema og hensynene som kommunen er pliktig til å ta ved planlegging 

av snøskuterløyper, blant annet friluftsliv, naturmangfold, støy og reindrift. FNF Nordland mener 

ulempene er uakseptable og at hensynsplikten ikke er ivaretatt, og påklager derfor vedtaket. 

 

Friluftsliv 

Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta særskilt hensyn til støy 

og andre påvirkninger på friluftsliv. I lovproposisjonen står det at: «Det er særlig friluftslivet som 

risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell 

ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling». 

Det er gitt følgende føringer:  

• Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder slik 

de er kartlagt etter Miljødirektoratets veileder M-98-2013 Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. 

• Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for 

snøskuterløyper. 

Skuterløypa går gjennom et viktig vinterfriluftslivsområde (Stor-Graddis/Bjørntoppen) som vil bli 

forringet. Vedtaket er derfor i strid med de føringer som er gitt i henhold til loven og fra 

Miljødirektoratet.  

Klage på vedtak - Lokal forskrift snøskuterløype i 
Saltdal kommune 
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Side 2 av 3 

Skuterløypa er lokalisert i et område med snaufjell og fjellbjørkeskog. Dette er et område som i dag 

oppleves som stille og rolig. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og 

fjellområder som dette, er det ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter 

genererer. I tillegg er det to verneområder imellom løypa (Stor-Graddis naturreservat og Junkerdal 

nasjonalpark) som kan bli berørt av støy. 

Konsekvensene vil være størst for lokalbefolkning og for hytteeiere som bruker området, som for 

øvrig må betraktes som et viktig nærfriluftslivsområde. Mange bruker området til skiturer, jakt og 

annet friluftsliv. For mange av friluftslivsutøverne vil snøskutere fremstå som en motsetning til deres 

aktivitet, og bryte med formålet med friluftsliv som er stillhet og naturopplevelser. 

Saltdal kommune har lagt større vekt på å få opprette ei skuterløype for fornøyelseskjøring, enn å 

ivareta friluftslivet i området. Kommunen har gjort sine vurderinger og avveininger og legger blant 

annet vekt på at det finnes andre vinterfriluftslivsområder i kommunen.  

FNF Nordland er innforstått med at det ikke er et absolutt forbud mot å legge skuterløyper i viktige 

friluftslivsområder, men de ulike hensynene skal kommunene likevel ivareta. Noe vi mener det ikke 

blir gjort i tilfredsstillende grad. Det er av manges interesse at området opprettholder de kvalitetene 

de har i dag uten støy fra snøskutere. 

 

Naturmangfold 

Kommunene skal ta hensyn til naturmangfold når de skal fastsette løyper for snøskuterkjøring. Dette 

følger av motorferdselloven § 4a, tredje ledd. Kommunen har en utredningsplikt og skal blant annet 

utrede virkningene for naturmangfoldet i influensområdet. Utredningen bør gjennomføres i henhold 

til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Det bør i utredningen 

redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes for å unngå skader eller ulemper for 

naturmangfold. Videre skal forslag til snøskuterløyper vurderes etter naturmangfoldlovens 

miljørettslige prinsipper (§§ 8-12).  

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Nordland, påpekte mangelfulle kartlegginger og vurderinger 

etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper. FNF Nordland støtter deres anførsler. Våre 

erfaringer er dessuten at naturmangfoldet og virkningene blir neglisjert ved planlegging av 

skuterløyper. Det bekreftes også fra Miljødirektoratet at kunnskapen om hvilke effekter/virkninger 

snøskuterkjøring har for dyr og fugler, er generelt mangelfull. Men det vil alltid generere støy, 

menneskelig aktivitet og unødig forstyrrelser i en svært sårbar tid. Om vinteren er mattilgangen er 

dårlig, værhardt og lite dagslys. I tillegg er det fuglearter som kommer trekkende, det er arter som 

hevder revir og som reproduserer i slutten av skutersesongen. Derfor er kunnskapsinnhentingen og 

grundige vurderinger om naturmangfoldet så viktig. Enda større blir ulempene når den lokale 

forskriften åpner for mange muligheter til å stanse skuteren for å raste. Med det vil forstyrrelsene 

øke betraktelig i perioder mange snøskuterkjørere. I henhold til faglige vurderinger og 

konsekvensutredningen er det nettopp forbud mot å raste som vil dempe konfliktene. Det åpnes for 

å raste 1. mars til 1. mai, samt et forbud de første to kilometerne. Vi mener et forbud mot rasting 

gjennom hele løypa hadde vært mer fornuftig. Etter det vi forstår det å kjøre skuteren over til 

Sverige, for så å ta del i kjørekulturen der, som vil være en del av formålet med skuterløypa. 

Skuterløypa vil ha innvirkning på naturmangfoldet som oppholder seg ved løypa og i influensområdet 

gjennom vinteren og våren. I utredningene vises det til at det er brukt eksisterende kunnskap fra 

Naturbase, Artskart og sensitive arter. Dette er et minimum av det som forventes. Vi mener 
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utredningene er for svake til å fatte vedtak på et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. Motorferdsel i 

utmark må alltid vurderes etter formålet med loven som er å verne om naturmiljøet, jfr. § 1. FNF 

Nordland mener skuterløypa ikke tar godt nok vare på naturmangfoldet. 

 

Andre merknader til lokal forskrift 

Som det kommer frem av konsekvensutredningen er det vanskelig med avbøtende tiltak siden 

skuterløypa er lokalisert i et vinterfriluftslivsområde og vinterbeite for rein. Skuterløypa ligger 

innenfor senvinterland (særverdiområde), trekk- og flyttlei. Området benyttes til vinterbeite for 

strørein som trekker over fra Sverige etter å ha blitt flyttet dit i november/desember. 

Influensområdet er vinterbeite som er en minimumsfaktor i distriktet. I henhold til utredningen vil 

reindriften samlet sett bli noe forringet. Statsforvalteren påpekte i sin høringsuttalelse at 

snøskuterløypa vil være til vesentlig skade for reindriften. 

Det listes opp forslag til tiltak for å dempe konfliktene ved å redusere intensiteten til 

snøskutertrafikken. FNF Nordland mener det er flere tiltak her som med stor fordel kunne vært lagt 

inn i lokal forskrift. Blant annet at det det ikke kan rastet langsmed løypa og at åpningstiden kortes 

ned (god tid før 1. mai). 

 

FNF Nordland mener også at friluftsliv ikke kan omfattes i forskriftens formål (§ 1). Motorisert ferdsel 

og snøskuterkjøring har aldri kommet inn under friluftslivsbegrepet, noe alle Stortingsmeldinger om 

friluftsliv har vært tydelig på. I den siste stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som 

kilde til livskvalitet står det at «Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er 

definert i den offentlige friluftslivspolitikken.». Saltdal kommune må også legge nasjonal politikk til 

grunn. Hovedformålet med traseen må anses å være «skuterturisme» og for å få snøskuterkjørere 

over grensen til Sverige. 

 

Konklusjon 

Vedtak om lokal forskrift for snøskuterløype fra Skaiti til grensen oppfyller ikke hensynsplikten 

kommunen skal ta overfor friluftsliv, støy, naturmangfold og reindrift. FNF Nordland påklager 

vedtaket. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 

 

 

Ylva Edvardsen    Gisle Sæterhaug 

Styreleder    Koordinator 
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Kjell-Gunnar Brenna 
Skaitiveien 100 
8255 Røkland 
 90038805 

 

Saltdal Kommune 
Kirkegt.23 
8250 Rognan 

Framsendt:    postmottak@saltdal.kommune.no 

 

HØRING SKUTERLØYPE SKAITI 21.12.20 FRA  AUSTERÅS OG BRATTLIA 

 

Jeg viser til tidligere høringsuttalelser og vil på vegne av gårdene Austerås (70/3) og Brattlia 
(70/10), med tilliggende hytteeiendom, gjøre merknader. Dette ut fra at vi må etterlyse 
tidligere leverte innspill, som synes utelatt i konsekvensutredningen. Vi kan heller ikke se at 
vårt ønske om å bli rådført som «ressurspersoner» er ivaretatt, men at det likevel vises til 
dette!   

 

Vi vil først presisere: 

 

- Vi representerer høy, og formell, faglig kompetanse innen økosofisk friluftsliv, 
folkehelse, skredopplæring, toppidrett ski, drift og preparering av skianlegg etc, som 
er forankret og praktiseres i naturmiljøet i Skaiti. 
 
Turistforeningens drift og utvikling av Trygvebu og Argaladhytta med løypenett, har 
vært ivaretatt av Elrun og Kolbjørn Pedersen på Brattlia Gård siden 1993. Man vil her 
også finne grunnlag for å vurdere utvikling og ivaretakelse av kulturlandskapet i hele 
Skaiti. 
 
 

- Vi er ikke uenig i at det tilrettelegges for motorferdsel i området dersom dette kan 
være en vesentlig faktor for allerede etablert næringsdrift. Vi har da også foreslått at 
den foreslåtte skutertrasèeen da må starte fra Skaiti Fjellcamp forutsatt at det her 
foreligger en forretningsplan, og et ønske om dette.  Imidlertid har man i stedet 
planlagt på en måte som sprer/skyver ulempene på naboer og hytteeiere. Dette har 
både forsinket, og forvansket, prosessen i stor grad, i tillegg til å utvikle seg til en 
langvarig psykososial belastning for et lite, og sårbart, bygdemiljø. 
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Endrede forutsetninger: 

 
-  Forutsetningen for oppretting av skuterløype til Skaiti har endret seg i løpet av 2020. 

Tidligere avstandsbegrensninger for kjøring til fritidseiendommer er fjernet, og 
infrastruktur for hytter på Fredheim, Austerås og i Skaiti (nedre) vil nå innebære at 
kjøring i større grad vil kunne få sitt utspring fra hytteveggen, med trafikk gjennom 
hyttefeltet, og mellom fastboende, for å komme ut i løypa og/eller parkere 
skuter/ATV. Plassering og utforming av parkering krever tilpasninger, skiltplaner og 
fullstendig driftsplan før etablering og eventuell bruk av kommunalt avsatte midler. 
Se pkt I nedenfor. 
 
Femårsevalueringen av forskrift for motorferdsel i utmark foreligger nå i 
departementet og vil i noen grad være førende for den videre tilrettelegging i Saltdal 
kommune.  
 
Med et nedstengt Sverige i 2020 og 2021 vil premissene for løypa bli endret,- dette 
har en direkte sammenheng med håndteringen av Covid-19, men kan også medføre 
mer varige reguleringer som vil være til hinder for at løype i det hele tatt kan knyttes 
til det svenske løypenettet. 
 

- Retningslinjer for bruk og drift er ufullstendige og vil, uten betydelig presisering, være 
grunnlag for en ytterligere økning av konfliktnivået rundt etableringen.  Se pkt.2 
nedenfor. 
Det er sterkt beklagelig at rydding av løypa allerede er iverksatt og at man på denne 
måten har foregrepet begivenhetenes gang, og vedtak. Det er selvfølgelig fortsatt 
behov for justeringer for å få så fullverdige løsninger som mulig. 
 

- Det statistiske grunnlaget er foreløpig utilstrekkelig. Dette gjelder brukerfrekvens for 
selve løypa, men også trafikkvurdering for biltrafikken på Skaitiveien og Skaiti 
(nedre).  
Trafikktelling og eller brukerundersøkelser foreligger ikke, og trafikken er ensidig 
vurdert fra Skaiti mot Riksgrensen,- ikke motsatt !  Den største parkeringen vil 
fortsatt ligge ved Riksgrensen. Retureffekt fra svensk løypenett vil være vanskeligere 
å vurdere,- når det eventuelt måtte åpne. 
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Følgende spørsmål krever nærmere utredning og avklaring før endelig vedtak kan fattes. 

Dette er avgjørende spørsmål,- også som en del av en konsekvensutredning for å redusere  
risiko for økt konfliktnivå. 

 

I           Adkomst, tilkjøring og parkering: 

 
1) Er parkeringsplassen en langtidsparkering for biler, tilhengere og skutere ? F.eks. 

oss som er lokale brukere (fastboende, hytteeiere, caravangjester) samt eksterne 
brukere som alternativ til Riksgrensen i Graddis ? 
 

2) Er parkeringen en korttidsparkering som vil gi økende trafikk med bil og henger 
langs veien gjennom bebyggelsen? Med behov for ekstra parkeringsplasser andre 
steder i bygda? 
 

3) Skal hytteeiere som har skuter og ATV parkert ved hytta, kjøre ned til veien for 
videre transport med bil og henger gjennom bebyggelsen til løypa? 
 

4) Skal skuter/ATV kunne parkeres uten tilhenger på parkeringsplassen? 
 
5) Har Statskog , eller andre, planer om å bygge skutergarasjer for utleie? 
 
6)  Risikerer man ulovlig kjøring med skuter gjennom bebyggelse på/langs vei?  
 
7) Risikerer man ulovlig kjøring gjennom hyttefeltet og bebyggelsen? 
 
8) Risikerer man ulovlig kjøring langs vei til nedre Skaiti? 
 
9) Forretningsidè for parkeringsplassen? Kostnader for brukerne. Inntekt Saltdal 

kommune eller Statskog? 
 
10) Drift og vedlikehold (snørydding) 

 
11) Vil hytteeiere som i dag parkerer på plassen, risikere trengsel eller kostnader? 

 
12) Skilting må på plass ved Klippåga mot Brattlia med blindvei, parkeringsforbud og 

reservasjon for parkering til turistlinja og Trygvebu. Det vil ikke bli akseptert 
parkering ved Brattlia, og det vil heller ikke bli akseptert økt trafikk med biler og 
tilhengere for å snu. 
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II. Ad konsekvensanalysen 
 

1) Vannreservoar må skiltes med «motorferdselforbud» ved 66.78945N – 
15.71110Ø. 
Det er allerede krav til skilting ved Sagbekktjønna som drikkevannsskilde. Skilt 
ble satt opp etter varsel fra Mattilsynet i 2019, men disse ble utsatt for hærverk, 
og må nå på plass igjen ved 66.78691N – 15.71595Ø og 66.78643N-15.71511Ø 
 

2) Skilting i henhold til punkt II-12 ovenfor,- ved parkering.  
For å begrense trafikken inn mot Brattlia, samt opprettholde 
parkeringsmulighet for DNT  og fotturister ved 66.79559N - 15.70133Ø  
 

3) Hva er forventet trafikkøkning mellom Skaiti Fjellcamp og utgangspunktet for 
skuterløypa?   
 

4) Risiko for økning i ulovlig kjøring som må forebygges  
 
                      Langs vei, og gjennom bebyggelsen, til og fra foreslått utgangspunkt for 
                      løypa 

 
                      Snarvei og force majeure langs dagens trasè gjennom Tausa hyttefelt og til  

løypa gjennom port i reingjerdet omkring 66.78839N – 15.72473Ø 

                       En etablert brukerkultur må endres. Kanskje må også noen tidligere  
                       dispensasjoner vurderes på nytt ved etablering av skuterløypa. Det er allerede  
                       etablerte (lovlige og ulovlige) skutertrasèer i Skaiti, Vinteren 2020 ble disse  
                       ekstra mye brukt) som resultat av koronastengning i Sverige samt at 
                       reingjerdet over Austerås og Fredheim ble restaurert og flyttet over høyde 
                       606,6 Snopgammen. Kjøreskader på det nye gjerdet ble dokumentert og 
                       utbedret. 
                       Kjøring registrert helt fram til 21.mai. Dette var dessverre også knyttet til  
                       organiserte dugnader for rydding av ikke en ikke-vedtatt skuterløypetrasè. 

 

 

På vegne av grunneierne på Austerås og Brattlia håper jeg at tiden benyttes til å sikre bedre 
konsekvensutredning, at det fremlegges økonomi- og driftsplaner, at man lager sikrere 
prognoser for bruksfrekvens, etablerer kontrollrutiner og at man forsikrer at grensepassering 
kan foretas slik løypa er tegnet,- også etter covid-19.  

Vi ber om en forsvarlig utredning før vedtak om forbruk av natur og skattepenger kan fattes. 

 

På vegne av oss på Austerås og Brattlia den 21.12.20 

Kjell-Gunnar Brenna
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Klage vedrørende vedtak i Saltdal kommunestyre 26.03.21 vedrørende skuterløype fra 
Skaiti til grensen 
 
Til Saltdal kommune ved Frode Tjønn 
Kopi Statsforvalteren ved miljøavdelingen 
 
 
Klagepunkter 
Graddis hytteforening har ved flere anledninger stemt ned forlag om skuterløype gjennom 
hyttefeltet. 
 
Hyttefeltet ligger  i det såkalte influensområdet for løypa Skaiti-grensen mht støy og bruk av 
området. 
  
  
Aspekter som berøres mht influensområdet: 
 

 Parkeringsplassen som er tilknyttet hyttefeltet, er markert i konsekvensutredningen 
som "parkering". Styret anser at parkeringsplassen  ved hengebrua pr i dag, ikke har 
kapasitet til flere brukere enn den har i dag, og at vi er urolige for mulige 
kapasitetsproblemer ved en skuterløype i umiddelbar nærhet av denne.  
 
  

 Manglende støyutredning. 
Det er ikke foretatt støyutredning i tråd med de nasjonale retningslinjene i veileder for 
opprettelse av skuterløyper. Vi har dermed ingen adekvat utredning, som sikrer oss 
mot støy fra løypa, hverken som turområde eller ned mot hyttene. Løypa går i åpent 
terreng uten barrierer, og støy vil bære langt. 

  
 Løypa legges i områder karakterisert som "svært viktig friluftsområde" og 

"jaktområder". Dette er det ene av to områder for hyttefeltet vinterstid, om man ikke 
ønsker støy fra snøskuter. Intensjonene i motorferdselsloven 4a, sier at man skal ta 
særskilt hensyn til blant annet friluftslivet, jaktområder, dyreliv og reindrifta. Dette er 
aspekter i konsekvensutredningen som ikke følger intensjonene i motorferdselsloven 
4a.  
 

 Graddis Hytteeierforening er ikke kontaktet som høringspartner i forkant. 
Vi  ber kommunen utrede de nevnte aspekter, og løse utfordringer rundt 
interessekonfliktene i tråd med regelverkets intensjoner.  

  
 
Med vennlig hilsen  
styret i Graddis hytteforening 
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Klage, vedtak i Saltdal kommunestyre 26.03.21 vedrørende skuterløype fra Skaiti til 
grensen, 29.04.21 
 
Til Saltdal kommune ved Frode Tjønn 
Kopi Statsforvalteren ved miljøavdelingen 
 
Kontaktperson for høringsgruppen: 
Lisa Dillan 
 
 
Klage på vedtak 
Det klages herved på vedtaket om skuterløype fra Skaiti til svenskegrensen, vedtatt i 
framskyndet kommunestyremøte 26.03.2021, etter formannskapsmøte 23.03.21. 
 
Saken er framlagt av kommunedirektøren for formannskapet og kommunestyret med 
fortsatt mangelfulle og inkonsekvente utredninger og begrunnelser.  
 
Kommunens politikere har ikke fått framlagt tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning i 
saken.  
 
 
Vi klager inn at vedtaket bryter med intensjonene i motorferdsselsloven §4a. Selv om det pr. 
forskrift åpnes for å overprøve innstemt stortingsvedtak av 2015, der det er skjellig grunn, 
kan vi ikke se at argumentasjonen til kommunedirektøren oppfyller disse kravene. 
 
Det er i forkant levert høringsuttalelser som gir kommunen helt konkrete råd og innsyn i 
aspekter konsekvensutredningen ikke rommer. Dette er innenfor temaene: 
 
 

1. Friluftsliv  
2. Hensyn til reindrifta 
3. Naturmangfold 
4. Støy 
5. Vernesoner og Nasjonalpark 
6. Næringslivsinteresser 
7. Ulovlig kjøring 
8. Konklusjon 

 
 
Den ene høringsuttalelsen fra fastboende gårdeiere i Skaiti, Kjell Gunnar Brenna og Ellinor 
Winnberg Brenna, var for øvrig ved en feil ikke lagt ved i saksdokumentene, vedlagt var kun 
eposten uten vedlegget med selve høringsuttalelsen. Denne høringsuttalelsen  er dermed 
heller ikke for andre mulig å vurdere innholdet i. Dette ble i(heller) kke påpekt av noen av 
politikerne i kommunestyremøtet. Det er underlig. 
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1. Friluftsliv 

 
I konsekvensutredningen påpekes innledningsvis dette (s. 56): 

 
(…)Kommunene bør også unngå å legge løyper slik at svært viktige og viktige 
vinterfriluftslivsområder reduseres i omfang og kvalitet. Løyper bør derfor ikke legges 
så tett opp til viktige friluftslivsområder at disse berøres av støy og forstyrrelser fra 
snøskutere. Statens vegvesen sin håndbok «Konsekvensanalyser» (V712) er benyttet i 
denne sammenheng.(…) 

 
 
Fra Statsforvalterens høringsnotat (side 187/188 i samledokument ”møteinnkallingen”), 
påpekes dette: 
 
 

(…) Områdets betydning og verdi for friluftslivsinteressene ser ut til å være større enn 
middels, som er verdien konsekvensutredningen opererer med. Vi minner om at 
kommunen ved fastsetting av snøscooterløyper skal ta særskilt hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet. Lovgiver har med dette gitt hensynet til friluftsliv en 
særstilling fremfor de andre hensynene, og det stilles ekstra strenge krav til vedtakets 
begrunnelse der det er friluftslivshensyn som berøres. Vedtaket må inneholde en 
grundig vurdering av støy og andre ulemper for friluftsliv, av de andre relevante 
hensynene i saken, og kommunens avveiing av disse. Konsekvensene av 
snøscooterløypene og kommunens vurderinger av hensynet til friluftsliv mv. opp mot 
andre hensyn skal fremkomme av vedtaket. (…) 

 
 
Kommunedirektøren konkluderer allikevel med dette:  
Folk som vil gå på ski, kan gjøre dette andre steder, ettersom Saltdal kommune har mange 
andre naturområder.  
 
Vår kommentar: 
Området er som statsforvalteren sier, kategorisert som ”svært viktig friluftsområde”, skal 
behandles i en særstilling og konsekvensene mht friluftsliv skal fremgå av vedtaket.  
 
Å henvise 500 mennesker tilknyttet Graddis hyttefelt og fastboende i Skaiti til å forlate de 
områdene de bor i og er grunneiere i, for å opprettholde friluftsliv i sine nærområder, er ikke 
å ta særskilt hensyn til friluftsliv som berøres. Det er heller ikke å ”(…) unngå å legge løyper 
slik at svært viktige og viktige vinterfriluftslivsområder reduseres i omfang og kvalitet (…), 
som vist til i kommunenes konsekvensutredning. 
 
Dette er  ikke å stille ekstra strenge krav til løyper i slike områder: det er å overkjøre 
friluftslivsinteressene og ikke minst fastboende i Skaiti, totalt. 
 
Løypa strider også på dette punktet mot motorferdselsloven §4as intensjon og ordlyd.  
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Kommunedirektørens viktigste argument for å ikke følge disse anbefalingene, er at 
veilederen sier ”bør ikke”, og ikke ”skal ikke” (her legges i konflikt med friluftsliv). 
 
”Bør ikke”, betyr like fremt ”bør ikke”, om der ikke er skjellig grunn.  
Se punkt om næring, vedrørende ”skjellig grunn”. 
 
 
 

2. Hensynet til reindrifta 
 

Det er kommet inn en rekke høringsuttalelser, som viser til at traseen som løypa foreslås i, er 
i sterk konflikt med reindrift og reinbeiter: 
 
Semisjaur-Njarg ved Anders Erling Fjällås, side 183 i utredningen: 

(…)Samebyns renskötsel är i det stora hela redan mycket hårt drabbad av de 
störningar som skoterturismen ger upphov till och ser i dagsläget inga som helst 
fördelar med det förslagsom är framlagt. 

Våren är den känsligaste tiden för renen. Vajorna som ska kalva har levt på negativ 
energibalans under vintern har inga reserver att slösa på att undvika skotertrafiken, 
som redan är för stor inom samebyn, ytterligare störningar som den här leden 
kommer att ge upphov till är inte acceptabelt.(..) 

Dette støttes i tydelige ordelag av Arjeplog kommune i egen høringsuttalelse, side 179 i 
utredningen: 

”Vid förverkligande av föreslagen föreskrift skulle kommunen behöva överväga att 
begränsa terrängkörning i området (med stöd av 3§ terrängkörningslagen 
(1975:1313) och 15§ terrängkörningsförordningen (1978:594)) längs riksgränsen för 
att förhindra ökning av ovan beskriven problembild i området.” 

Arjeplog kommune lister opp en rekke problemer med skutertrafikken i grenseområdene, 
som også vi som bor og virker i områdene er vitne til hvert eneste år, og også har stilt 
spørsmål ved i konsekvensutredningen:  

- Rennäringen försvåras av stora och ökande störningar av skotertrafik 
- Besöksnäringen begränsas av oklara förutsättningar och nya förbudsområden 
- Ledsystemets ökade belastning och bristande kvalitet 
- Ökad skoterkörning: Fler skotrar i trafik och även ökad kanalisering av trafik från 

Norge  
- Ny typ av skotrar och GPS-teknik: bidrar till ökad friåkning i större områden  
- Kommunikations- och informationsbrister: Mellan rennäring, besöksnäringen och 

skoteråkare 
- Okunskap: Om regelverk, effekter på näringar, affärspotentialer osv  
- Attityder och synsätt: Dålig regelefterlevnad, negativ syn på all friåkning, oförståelse 

för förbud 
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Arjeplog kommune konkluderer slik: 

Kommunen är mot den bakgrunden i nuläget mycket restriktiv till nya leddragningar 
som skulle bidra till att öka skotertrafiken i området. Att berörda samebyar är 
konsulterade och gett sitt medgivande är en förutsättning. 

Som vi ser over, gir Samebyen ikke sitt samtykke til en skuterløype som angitt her. Arjeplog 
kommune ønsker ikke en transittløype fra Norge.  

Svenska samernas Riksförbund (SSR) sier de støtter Samebyens høring helt og holdent. I 
tillegg har de valgt å levere en egen høringsuttalelse hvor de blant annet påpeker dette (side 
176): 
 

”SSR:s medlemmar har vid ett flertal tillfällen uttryckt att informationen om vilka 
förhållanden gällande framförande av terrängfordon, rennäringslagens bestämmelser 
samt hänsynstagande till bland annat. renskötseln på svensk sida är bristfällig på 
norsk sida. De områden på svensk sida som kommer att påverkas har tidvis årliga 
skoterförbud, vilket inte alltid uppfattas eller respekteras av skoterförare. Den 
bristande tillsynen innebär också medföra att det är svårt att lagföra och stävja 
problematiken till fullo.” 

Dette støttes på alle nivåer også av Länstyrelsen, Norrbotten, side 196 og 197 i dokumentet 
vedlagt ”møteinnkalling”, som også påpeker at området på svensk side heller ikke har løype 
å koble seg på. Frikjøring er allerede et stort problem i disse områdene, påpeker de. Dette er 
et såpass stort problem, at svenskene, om løyper over fra Saltdal kommune blir en realitet, 
vurderer å forby kjøring i en buffersone mellom grensen og inn i eget land. 

Kommunedirektørens konklusjon mht reindrift: 
Kommunedirektørens eneste tilsvar til alle de problemstillinger man legger til byrde for 
svensk reindrift er denne:  

”Tilrettelegge for snøskuterled i Skaiti er en politisk beslutning. Det er Saltdal 
kommunestyre som fastsetter næringsmessig satsning. At det vil være divergens 
mellom ulike satsningsområder er vanlig” 

Kommentar:  
Saltdal Kommune prioriterer én næringsaktør, uten fremlagte planer for videre satsning eller 
videreutvikling, foran de store mulighetene som ligger i grønn turisme, med de enorme 
inntjeningsmuligheter vi har pekt på i høringsuttalelsen vår. Dette er en prioritering Saltdal 
Kommune nå gjør, og som kommunen mener er gangbar argumentasjon for å overkjøre 
svensk reindrift. Med dette overprøver man internasjonalt forpliktende avtaler om urfolks 
rettigheter jf. Reinbeiteloven og reindriftsloven, som gir samer uavhengig av 
opprinnelsesland, like rettigheter i konvensjonsområder.  
 
Kommunedirektøren slår fast at norsk reindrift ved Balvatnet reinbeitedistrikt ikke berøres, 
og overser behovene fra svenske samers reinbeitedistrikt, som er behørig påpekt av 
reinbeitedistriktet ved Anders Erling Fjällås, Arjeplog kommune, Länstyrelsen og Svenske 
samers rettighetsorganisasjon i negativ favør for løype. 

604



 
Kommunedirektøren skiller mellom norskboende og svenskboende samer. 
Igjen: Samers rettigheter går forbi nasjonale grenser, og skal ansees som samiske rettigheter, 
enten de er norske eller svenske. 

Dét er noe helt annet, enn ”divergens mellom ulike satsningsområder”, som 
kommunedirektøren kaller dette. Det er et brudd på internasjonale avtaler Staten Norge er 
forpliktet til å følge. 
 
At Saltdal Kommune velger å overse disse uttalelsene, erfaringene og klare føringene som 
kommer i fra Svensk side, er det rett og slett rystende. Det er en respektløs provokasjon av så 
vel reindrift som svensk integritet, og setter våre gode samarbeidsvilkår på spill.  

Er det slik kommunen ønsker å bygge merkevaren ”Nasjonalparkkommune”, med vern og 
unik, spektakulær natur? 

Statsforvalterens samlede konklusjon i egen høringsuttalelse er denne: 

”Fylkesmannen fraråder av hensyn til samlet belastning for reindrifta at 
løypetraséen Skaiti til grensen opprettes. Løypen er planlagt å gå gjennom 
reindriftas særverdiområder og minimumsområder. Vi vurderer at 
snøscooterløypen vil være til vesentlig skade og ulempe for reindrifta.”  

 
Statsforvalterens vurderinger mht reindrifta: 
 

Foreslått løypetrasé berører vinter- og vårbeiter i Balvatn og Saltfjellet 
reinbeitedistrikter, samt også Semisjaur-Njarg sameby som har beiterett på norsk 
side av riksgrensen (…). I kommunens 
konsekvensutredning har dere brukt den minste varsomhetssonen/influenssonen på 
1000 meter. 
Fylkesmannen mener at den antatte unnvikelsessonen må beregnes større enn 
dette.(…) Det høyeste skalanivået er området hvor de mest sårbare og sky dyrene 
trekker unna og reduserer arealbruken, for eksempel kalvdrektige simler på våren 
(ca. 5 km radius).  
 
Fylkesmannen/Statsforvalteren kommenterer videre arealbruken slik: 
Påvirkningen på vinterbeitet antas å være større enn det kommunen har beregnet i 
konsekvensutredningen.(…)  
 
(…)Snøskuterløypa er planlagt å gå gjennom vinterbeite for produksjonsflokken. 
Produksjonsflokken består hovedsakelig av drektige simler, og disse er særskilt 
følsomme mot forstyrrelser. Påvirkningen på vinterbeitet må derfor antas å være 
større enn det kommunen har beregnet i konsekvensutredningen.” (side 186) 

 
Allikevel viser kommunedirektøren i utredningen, til Statsforvalterens høringsnotat, men 
forbigår essensen og konklusjonen til samtlige involverte reindriftsinteresser:  
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Dette vil være til vesentlig skade og ulempe for reindrifta.  
 
Kommunedirektøren på sin side, tar ting ut av sin sammenheng, og nevner at 
Statsforvalteren påpeker at om det mot formodning allikevel åpnes løype her må kjøretider 
reduseres.  
 
Det er allikevel ikke Statsforvalterens verken konklusjon eller tunge argumentasjon imot 
løype. Kommunedirektøren plukker ut det man kan svare på, og glemmer å svare for resten. 
 
Vi kan ikke se at reindrifta er lyttet til, eller tatt nødvendig hensyn til i 
konsekvensutredningen.  
 
Løypeforslaget slik det fremstår i utredningen, bryter med motorferdsselsloven §4a også på 
dette punktet.  
 
 
 
 
3 Naturmangfold 
 
Kommunen viser til at det er brukt naturbasekart og artsdatabanken. 
Der det er uavklart om hvorvidt løype kan ha innvirkning på blant annet truede arter, skal 
kommunen også ta i bruk andre verktøy for å kartlegge. Dette er kommunens ansvar, og det 
er ikke gjort. 
 
Det er pr høringsnotater vist til bjørnehi ved traséen, og området har gaupe, jerv, polarrev 
og unntaksvis streifende ulv som ferdes i områdene her. Alle disse er merket ”sterkt truet” i 
artsdatabasen. Det er også påpekt fuglearter i høringsuttalelser fra ornitologisk forening, 
som også vil bli skadelidende ved en etablering. Dette er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommunedirektøren har ikke vurdert, kommentert eller tatt inn en lesbar vurdering mht 
truede arter som er i området, i hensynet til naturmangfoldet. Dette er i sær problematisk 
mht de arter som på rødlisten er merket ”sterkt truet” (bjørn, jerv, gaupe og ulv, samt flere 
fuglearter) 
 
Kommunedirektøren konkluderer allikevel med at løypa ikke vil ha innvirkning på 
naturmangfoldet. 
 
Kommentar: 
Ettersom artene vi nevner her, ikke er kommentert, leser vi det som at dette heller ikke 
vurdert eller ytterligere utredet slik man er pålagt. 
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4  Støy 
 
Dette punktet er kommentert i høringsuttalelsen, men er allikevel fortsatt ikke utført eller 
konkludert tilfredsstillende med. 
 
Utredningen konkluderer selv med at minsteavstand på 450 meter til B - viktige eller A - 
svært viktige friluftslivsområder jf. miljødirektoratets støyveileder ikke overholdes. 
 
Graddis hyttefelt ligger i lia på andre siden av løypa, og det ligger ingen barrierer mellom 
hyttefelt og løype. Store deler av løypa ligger i åpent terreng, og støy vil bære svært langt.  
 
Det er allikevel ikke gjort støyutredning slik det skal i henhold til effekten for friluftsliv, 
hyttefelt, reindrift og naturmangfold. Dette punktet tilfredsstiller ikke kravene for utredning. 
 
Støyutredning skal i følge veileder foreligge og være tilfredsstillende, og skal være foretatt av 
kyndig fagperson, ikke ”kjentmann”. Vi ber kommunen begrunne og redegjøre konkret for 
hvordan  man anser utreders kompetanse som ivaretatt i henhold til lovverket.  
 
 
5  Verneområder og nasjonalpark 
 
Skuterløyper skal etter motorferdsselsloven §4a ikke legges i verneområder.  
Kommunedirektøren konkluderer kort med at løypa ikke ligger i vernesoner eller 
nasjonalpark. 
 
 
Statsforvalteren påpeker dog i sitt høringsnotat følgende: 
 

(…)Formålet med Junkerdal nasjonalpark er bl.a. «å stimulere til opplevelse av natur 
og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv». Vi forutsetter at kommunen vurderer om løypa vil innvirke på 
friluftsinteressene i nasjonalparken, ved at en viktig adkomst til nasjonalparken blir 
berørt.(…) 
 

Vår kommentar: 
På den ene siden av naturreservatet, ligger riksvei 77. 
Om man velger å legge skuterløypa som vist på kartet, stenger man av også den andre 
adkomsten til nasjonalparken, og den vil mures inne av motorisert ferdsel på begge sider. 
Løypa går så tett ved grensen for naturreservatet, at støyen vil være uforenlig med 
friluftsinteressene i nasjonalparken. At man ikke krysser grensen for verneområdet fysisk, er 
kun på papiret. Så lenge lyden passerer grensene, og området isoleres på nord og 
sørøstsiden, vil området ikke lenger være i tråd med vernets intensjon og verdigrunnlag. 
 
Vi ber i sær om en redegjørelse for hvordan kommunedirektøren ser for seg at lydlig og 
visuell støy skal bråstoppe ved den stiplede grenselinjen på kartet, inn mot nasjonalparken.  
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6   Næringslivsinteresser 
 
Vi viser til punkt 1.9 Næring i egen høringsuttalelse, side 171 og 172 i samledokumentet 
”møteinnkalling” (konsekvensutredning og høringsuttalelser). 
 
Det er av høringsgruppen påpekt at ordfører Rune Berg, sammen med en rekke av 
kommunenes politikere, selv har frontet næringsutvikling i kommunen i fremtiden, som:  
Det norske varemerket ”nasjonalparker” skal selges inn, og kommunen skal fremstå med 
naturvennlig, vernevennlig næringsutvikling, som tar i bruk kommunenes særegne og 
spektakulære, stille, rene og vernede natur. Vi har i høringsuttalelsen punkt 1.9 redegjort 
grundig for satsning reiselivsnæringen selv vurderer som aktuell nå, og for fremtiden i ”det 
grønne skiftet”. 
 
Vår kommentar: 
Man viser til ”næringsinteresser”, men uten at den ene aktøren mht næringsinteressene på 
noen måte er redegjort for, utarbeidet markedsanalyser for, eller vurdert opp mot 
reiselivsnæringens egne anbefalinger mht satsningsområder for fremtiden. 
 
Vi kan ikke se at kommunedirektøren har svart på følgende: 

 
Vi stiller spørsmål ved hvorfor Saltdal kommune nok en gang kommer med et 
løypeforslag for snøscooter, som strider i mot det næringen selv sier er fremtiden, og 
ennå merkeligere: i mot den samlede og svært kommunetunge prosjektgruppas 
uttalte intensjon? 

 
Vedtaket om skuterløype i Skaiti, er stikk i strid mot det ordfører Rune Berg og en 
kommunetung prosjektgruppe/nasjonalparksatsningen selv sier de skal satse på.  
 
Det forekommer oss underlig at flere av disse nå har stemt for en skuterløype, som vil øke 
utslipp og medføre støy inn i nasjonalparken, stikk i strid mot de de samme menneskene sier 
de skal satse på i media. 
 
Som vist i egen høringsuttalelse, er den næringslivsatsningen næringslivet selv sier 
kommuner som Saltdal bør benytte seg av, motsatsen til motorisert ferdsel.  
 
Bør man ikke tenke nytt og friskt og heller være først enn sist? Saltdal kommunes unike og 
spektakulære natur, med  noe så sjeldent som stille natur, er salgbar nettopp som den er. 
 
Kommunen går i beina på seg selv, uten at vi kan se at dette virker verken gjennomtenkt eller 
begrunnes. 
 
7 Ulovlig kjøring 
Svenske myndigheter påpeker, slik også vi har gjort, at der kjøres ulovlig og med høyrisiko på 
svensk side. Dette, sier de, er kjøring som for en stor del utføres av norske skuterkjørere. 
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Kommunedirektøren konkluderer kort med at man ikke kan vite om dette er kjøring som vil 
finne sted i en norsk løype med tilkobling, og at man skal informere om regelverk. 
 
Vår kommentar: 
Dette er en konsekvensutredning. En konsekvensutredning skal vise til risikoanalyser og man 
man må kunne kreve at ansvarlig for løypenettet, viser at man evner å bøte på potensielle 
problemer med adekvate tiltak, der fare for regelbrudd eller annet finner sted. Her utpreget 
kontrollvirksomhet, både for mulig smugling forbi tollstasjonen, og ved eventuelle andre 
brudd på regelverk. 
 
I Sverige har man radikalt andre regler, man påviser allerede store problemer med ulovlig 
kjøring som det er, og man kan ikke forvente at alle vil få med seg informasjon på internett 
eller et skilt – eller endre atferd fordi man kjører over grensen.  
Kommunen har ikke invitert sentrale aktører fra naturforvaltning (SNO), politimyndighet eller 
sittende miljøkrimkoordinator for Nordland for råd.  
 
Den eneste kommunen har uttalelser fra, er politimyndighet fra Fauske ved lensmann og 
høyres varaordfører Borge, som også for øvrig har frontet skutersaken en rekke ganger, da 
pro kjøring. Borge kjører selv.  
 
Dette har han lov til, og han er i sin fulle rett til å både mene og rådgi. Men det styrker ikke 
saken, eller kommunens troverdighet, at man samtidig unnlater å høre parter som har 
mandat for kontroll med de områdene man her snakker om. SNO har årelang erfaring med 
problemstillingene knyttet opp mot skuterkjøring nettopp i  disse områdene. 
 
Vi som bor og virker i områdene her, observerer, hører og knipser hvert år bilder, med 
mengder med spor som er åpenbar ”rallkjøring” og ulovlig mht sted.  
 
Avbøtende tiltak koster mye, og politimyndigheter sliter allerede med manglende bemidling 
for kontroller i fjellet. De er nærmest fraværende som det er. 
 
 
8  Konklusjon 
Det er ikke begrunnet tilstrekkelig i saksframlegget hvorfor kommunedirektøren velger å 
ikke følge retningslinjer for etablering av skuterløyper nedfelt i motorferdselsloven §4a, 
annet enn at man ønsker å tilrettelegge for næring. Den ene næringsaktøren vi her snakker 
om har ikke lagt frem planer for eksisterende, eller videre, satsning.  
 
Vi kan ikke se at etableringen går inn under ”skjellig grunn”, slik loven og forskriftene krever, 
for å sette til side bærekraftig reindrift, svært viktige friluftsområder, hyttebeboere og 
områder med bjørnehi, gaupe, jerv, rype med mer.  
 
De negative konsekvensene er påvist som overskyggende i nærmest samtlige 
høringsnotater, 22 i tallet, og ikke minst fra reindrift og myndigheter på svensk side.  
 
Statsforvalteren sier ikke at en løype er greit, de fraråder av flere grunner  en løype, og sier 
dette i sin ingress: 
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Fylkesmannen fraråder av hensyn til samlet belastning for reindrifta at 
løypetraséen Skaiti til grensen opprettes. Løypen er planlagt å gå gjennom 
reindriftas særverdiområder og minimumsområder. Vi vurderer at 
snøscooterløypen vil være til vesentlig skade og ulempe for reindrifta. 

 
Hva er godt skjønn? 
Saksframlegget strider mot regler for fastsetting av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, 
jamfør § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag vedrørende punktene reindrift, svært viktig friluftsliv, hensynet til truede 
rovdyr og fuglearter, - og støy er fortsatt ikke reelt utredet eller vurdert i henhold til 
topografi og bruksområder som berøres og vil miste sin verdi. 
 
Når man sier ”bør ikke”, betyr det faktisk ”bør ikke”, og de ”vektige argumentene” som skal 
ligge til ”skjellig grunn”, om man faktisk velger å etablere løyper til tross for intensjon og 
ordlyd stemt inn av et samlet storting i 2015, er her fraværende. 
 
Man viser til ”næringsinteresser”, men uten at den ene aktøren mht næringsinteressene på 
noen måte er redegjort for, utarbeidet markedsanalyser for, eller vurdert opp mot 
reiselivsnæringens egne anbefalinger mht satsningsområder for fremtiden. 
 
Fremleggelsen har saksbehandlingsfeil i form av mangelfull begrunnelse, og det begjæres 
utsatt iverksettelse, jf. forvaltningsloven § 42., og vi ber kommunedirektøren utrede og svare 
konkret for seg mht de konsekvenser dette kan få i realiteten, ikke bare på papiret. 
  
Avslutningsvis: 
Saltdal kommune velger å ikke ta hensyn til de aspekter veileder og motorferdselslov legger 
som føringer. At kommunen ikke tar de nødvendige, og i loven påpekte hensyn, skaper 
enorme konflikter mellom beboere og grunneiere i egen kommune. Saltdal kommune løper 
på sikt skutermotstandernes tjeneste, ved at man på ganske arrogant vis overser viktige 
intensjoner i lovteksten og medfølgende forskrift, med den argumentasjon at dert står ”bør 
ikke”, og ikke ”skal ikke”, slik kommunedirektøren gjør i matrisen til høringsnoatet. 
 
Det virker som om kommunedirektøren er såpass oppsatt på å få igjennom en løype, 
nærmest som prinsipp, at man kaster alle påpekte aspekter og andre muligheter for 
områdene, over bord. Dermed kaster man også over bord, muligheter for stor inntjening for 
kommunen, som er i tråd med det vern som er i Saltdal, og ikke på bekostning av de 
nasjonale verdiene kommunen har forvaltningsansvar for. Her ligger enorme potensialer – 
men man velger altså å se bort fra disse.  
 
Dette gjør næringslivsaspektet lite troverdig. 
 
 
Med vennlig hilsen grunneiere i løypas influensområde: 
Kajsa Zetterquist, Ellen Brinchmann Eben, Ivar og Lisa Dillan  
 
Kontaktperson: 
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Lisa Dillan
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Til 

Saltdal kommune 

Kirkegata23 

8250 Rognan 

 

 

Snøskuterløype Skaiti-parkeringsplass grensen. 

Er klar over at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir 
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Men føler at 
jeg må komme med opplysninger og meninger som har med skuterløypa å gjøre. Vedtaket om 
skuterløypa utløser samtidig opparbeidelse parkeringsplass i Skaiti. Dette kom ikke fram i 
møteinnkallelsen. Parkeringsplassen som er i dag har plass til tre-fire biler som blir benyttet av 
hytteeiere. Når en se på arealet som er tenkt anlagt lurer en på om noen har vert på befaring? Mot 
øst har terrenget en stigning som består av et lag med myr av varierende tykkelse og fjell. Etter at 
myr er trauet bort må det et ganske omfattende fjellsprenging til. Dette må da ut på anbud. Vi 
snakker her om en kostnad i millionklassen. Foreslår at Kommunen tar med fagfolk og få et 
kostnadsoverslag og samtidig vurdere behovet på størrelse. 

 

Hvem vil være brukere av skuterløypa? 

Skuterløypa vil være en fordel for campingplassen, hytteeiere og fastboende. Skutertrafikk fra 
grensen til Skaiti vil i begynnelsen sannsynligvis bestå av nysgjerrige som bare kommer til en 
parkeringsplass i Skaiti. Denne trafikken vil avta etter vert. Trafikk fra krysset Sakitiveien/R77 til 
parkeringsplassen i Skaiti kan jeg ikke tenke meg blir stor. Det er vel ingen, som er kommet nesten til 
grensen, velger å kjøre til skaiti for å kjøre snøskuter tilbake til Sverige. Etter endt tur kjøre tilbake til 
Skaiti og bil derfra til krysset R77. For de som velger å ha bilhenger stående på parkeringsplass i Skaiti 
som garasje til snøskuter får likevel fire mil ekstra kjøring med bil og skuter tur-retur. Ser på 
skuterløypa mer som en transportløype, som går parallelt med Skaitiveien, da det ikke er mange 
attraktive plasser for rast som er begrenset til 30 meter rett ut fra løypa. Målet til de fleste er vel å 
komme til det svenske løypenettet med fiskevann. 

 

27.04.2021 

Fritz Bredesen 
Skaitiveien 147 
8255 Røkland
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Fra: Rune Berg (rune.berg@saltdal.kommune.no)
Sendt: 11.04.2021 20:05:21
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: Fwd: Snøscooterløype Skaiti - grensen
Vedlegg: Formelt brev.docx;Rydding av skuterløype 2.jpg;Rydding av skuterløype.jpg
Legges som innspill høring snøskuter løype Skaiti -Grensen. En Frode sak.
Mvh
Rune

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Maria Bredesen <mariahoena@gmail.com>
Dato: 11. april 2021 kl. 14:28:25 CEST
Til: Rune Berg <rune.berg@saltdal.kommune.no>
Emne: Snøscooterløype Skaiti - grensen

Hei!

Jeg må personlig si at jeg er svært skuffet over hele denne prosessen med snøscooterløypen i Skaiti. Jeg
er både lei meg og sint. 

I lang tid nå har de fastboende i Skaiti kjempet, både for og imot, denne løypen. De som kjemper imot
begynner å bli utmattet, så nå kommer den yngre generasjonen inn, som har dypt tilknytning til Skaiti.

Vedlagt finner du et formelt brev om saken, i tillegg til noen bilder som er urovekkende. 

På sosiale medier blottlegger jeg meg følelsesmessig i denne saken. Dette for å vise de utenforstående
hva som står på spill, og hva det vil si for innbyggerne i Skaiti. Tenk at en sak splitter en ganske så tett
og sammen spleiset familie. Jeg vet ikke om det er vennskap igjen mellom disse når saken her er over..   

En annen ting, så må jeg si at jeg er svært skuffet over denne kommunen! At både slipen og en
snøscooterløype skal få midler og prioriteres FØR barn og eldre, gjør meg kvalm! Du vet at jeg jobber i
Knekthågen barnehage, i denne barnehagen er det fult av radon! Vi er ikke den eneste barnehagen i
bygda med radon heller. Tiltakene som er gjort er at ventilasjonsanlegget går døgnet rundt, men hva
skjer når det ikke fungerer? Etter stormen Frank, var anlegget ute av drift i flere dager!  Da fantes det
ingen tiltak i bygget for å holde unna radon.. og det er snakk om svært høye verdier, så høye at
barnehagen egentlig burde vært stengt i den perioden!

Helt ærlig, kjære ordfører, vil jeg aller helst ta med meg dyrene på gården, og samboeren og flytte til
Steigen!! Det som holder meg her er familien - og Skaiti, mitt hjerte. 

MVH

Maria Bredesen
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Leserbrev 

I et ekstraordinært digitalt møte før påske, vedtok Saltdal kommunestyre en lokal forskrift for 

snøskuterløype fra Skaiti til svenskegrensen. I den forbindelse ønsker jeg å belyse denne 

saken i fra et helt annet ståsted. Jeg undrer hvorfor så mange som ikke har tilknytning til 

Skaiti, ytrer seg i denne saken. Det er ikke tvil om at det ligger lite kunnskap bak 

kommentarene og meningene folk har.  

I denne prosessen ligger det et krav til at alle berørte parter skal kunne få si sine meninger i 

beslutningsprosessene. Hvordan kan man da forsvare dette da hovedkontakten har vært 

hovedsakelig knyttet til Skaiti Fjellcamp DA? Innkallelser til folkemøter er blitt unnlatt, eller 

gitt når møte er i gang, til de parter og grunneiere som ikke ønsker skuterløype. Det hele 

virker som en konspirasjon, for her forhastes det med vedtak, og det mangler informasjon om 

det ene og det andre. En slik underinformering gjør at man sitter med forskjellige syn på 

saken og det skaper unødig friksjon. Jeg etterlyser at samtlige fastboende, hyttefolk og 

campingfolk får all den informasjonen som ligger i det å utbygge en skuterløype, herunder 

selve prosessen, hvilke regler som gjelder, og eventuell bruk av kameraovervåkning m.m.  

Det virker som at mange tror at fastboende, campingfolk og hyttefolk forventer at man kan 

kjøre skuter i fra dørstokken sin. Med regulert skuterløype aksepteres selvfølgelig ikke dette. 

Man må laste skuteren på hengeren, å kjøre 200-600 meter bort til parkeringsplassen, slik som 

alle andre. Man kan altså ikke kjøre skuter fra hyttedøra eller husdøra si.   

En annen konsekvens av løypa, er økt aktivitet på campingplassen. Det er allerede sjenerende 

og forstyrrende støy derifra, så forstyrrende at det fratar søvnen for de som bor nærmest. Det 

festes og bråkes utover «normal åpningstid». Man må ikke glemme at campingen ligger i 

bebodd strøk, og reglementet gjelder her som i hvilket som helst nabolag. Problematikken kan 

forverres ved økt tilkomst av mennesker, noe ei skuterløype kan medføre. 

Statskog har frigitt område til parkeringsplass. I Sulitjelma har de bygd 110 garasjer til 

skuterleie. Kan dette bli framtiden for Skaiti skuterparkering og? Da må du punge ut 11800 

kroner i året til Statskog. Slik jeg ser det, er de eneste som tjener på dette Statskog og 

eventuelt de som får anbud på å bygge dette. Er dette et nytt satningsområde innenfor 

Statskogs forvaltningsoppgaver? Kan vi også regne med dette i Skaiti der Statskog stiller 15 

mål til disposisjon for parkering av snøskutere, biler og hengere? En slik «butikk» skulle vel i 

616



stedet ha vært plassert ved riksgrensen i nært samarbeid med både svenske interesser og 

tollvesenet?  

For skuterløypa er planlagt fra Myra. For de som ikke er kjent i Skaiti, ligger Myra nesten 

innerst i det bebodde området. Man risikerer å få betydelig økt trafikk med bil og henger 

gjennom gårdstun og forbi husene. Kommunen er pliktig til å påse at hensyn til bolig- og 

hyttefelt er tatt, og slik skuterløypa ligger nå, ut ifra topografiske forhold, virker den 

sjenerende og forstyrrende. Den passerer flere hytter, ligger over bebyggelsen, i direkte 

randsone til både nasjonalparker og plantevernsområder, og lyden fra skuterne bæres langt. 

Dette fordi skuterløypa går igjennom myrterreng, og der inneholder det naturlig nok lite 

lyddempende skog. Videre går løypa oppover fjellryggen som også bærer lyden langt, og 

lenge før man ser den. I enkelte vindretninger kan man til og med høre toget i fra Lønsdal. 

Slitasjen på Skaitivegen kan bli betydelig av tilkommende trafikk, herunder også kostnadene 

for vedlikehold og brøyting. Vil det ikke være mer hensiktsmessig å bygge ut 

parkeringsplassen ved grensen? 

Så la oss være ærlige! Denne saken handler ikke bare om skuterturisme, friluftsliv og 

næringsutvikling. Det virker som det har gått prestisje i å få skuterløype i Saltdal kommune. 

De forslagene som er og har vært, er skuterløype i tilknytning til grensen. Det er veldig rart, 

når det allerede er så stort skuterområde på svensk side. Hvorfor lage til så mye styr for 20 

minutters skuterløype på norsk side? Det møtes store motstander fra alle hold. Likevel velger 

altså Saltdal kommune å avholde et ekstraordinært møte og vedtar skuterløype, uten at noen i 

kommunestyret, unntatt Eldøen (rødt), har kommentarer til saken. Det lukter svidde ugler i 

mosen. 

Svenskene uttrykker stor bekymring rundt skutertrafikken, spesielt i åpne landskap. Det er 

naivt å tro at det ikke vil bli mindre av den slags rundt den aktuelle løypa. Det mange kanskje 

ikke har fått med seg, er at Arjeplog kommun gjennom mange år har vurdert å stenge ned 

skuteraktiviteten i grenseområdene. I foreslått forskrift for Skaitiløypa varsles også periodisk 

stenging med hensyn til rein og viltforvaltning. Mange er kanskje ikke kjent med at hele løypa 

er planlagt inn i svensk reinbeiteområde, og ikke i norsk. Svenske myndigheter kan vel heller 

ikke se på slike tilførselsløyper som annet enn enveis handelslekkasje? Da spør jeg hvilke 

hensikter det er å legge skuterløype Skaiti- grensen? Har man lest og respektert innsigelsene 

som er kommet fra både Arjeplog kommun og svensk reindriftsnæring? 
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Folk har i generasjoner valgt å bo i Skaiti, i rolige og stille omgivelser. Med skuterløype blir 

denne brutt, slik tillitten til Saltdal kommune. Ordfører Rune Berg sier skuterløypa er viktig, 

og kaller den for rekreasjonsløype. Blir det nå det da? Eller blir det hovedsakelig en 

transportetappe til grensen? Hvorfor er den viktig, og for hvem?  Man snakker om at dette er 

positivt for næringslivet. Da undres jeg også her på hvilken måte og til vinning for hvem? På 

hvilket grunnlag kan man anta dette? Markedsundersøkelser, erfaringsgrunnlag eller synsing? 

Og apropos næring, er det tatt betraktning for at løypa kan gi næring til smuglekriminalitet?  

 

Med vennlig hilsen 

Therese Elina Bredesen
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Maria Bredesen 

Russånesveien 77 

8255 Røkland         11. April 2021 

Mbredes@online.no  

 

Ordfører Rune Berg 

Kirkegata 23 

8250 Rognan 

 

Snøscooterløype Skaiti – Parkeringsplass grensen 

Jeg viser til Saltdal kommunes vedtak 23.03.21, sak 21/21 om snøskuterløype i Saltdal 

kommune strekning Skaiti - parkeringsplass grensen.  

 

Jeg er født og oppvokst i Skaiti. Foreldrene mine bor fortsatt i Skaiti. Det er 10 fastboende i 

Skaiti, hvor de fleste er i familie. Denne saken engasjerer mange, og dessverre fører det til 

splittelse mellom folkene som bor der, og familien.  

Snøscooterløype mellom Norge og Sverige er en fin idé, men den må ikke gå igjennom et 

bebygd strøk. Selv om ikke selve løypen, på kartet, går gjennom et bebygd område, så må 

man kjøre bil og henger gjennom bebyggelsen. De første husene man kjører gjennom, er et 

gårdstun. Her kjører bilene den dag i dag med høy hastighet, og det er mulig dette forverre 

seg når trafikken økes. Det er totalt ett hus som ikke blir berørt av trafikken, men alle andre 

vil ha økt trafikk forbi husene sine. Alle de som bor i Skaiti har barnebarn som ofte er på 

besøk. Barna vil ikke lengre kunne ferders langs veien, på samme måte som før. På vinteren 

er brøytekantene høye og uoversiktlige, og barna blir vanskeligere å se, hvis de kommer ut på 

veien. I Skaiti er det et 30-sone skilt, men det er de færreste som holder denne fartsgrensen 

den dag i dag. Mer biltrafikk vil også øke støynivået, i tillegg til støynivået som vil høres fra 

snøscooterne.  
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Selve Skaitiveien er en smal grusvei, med møteplasser. Med løype fra Skaiti, vil trafikken her 

økes. Dette kan medføre til flere ulykker på denne veien. Kanskje må hastigheten på veien 

stilles ned. En annen ting er at i vårløsningen er veien svært dårlig med gjørme og flere 

vanndammer i veien. I forskriften til snøscooterløypen står det at senest stengning av løypen 

vil være 1. Mai. Med mer trafikk i vårløsninga, vil veien bli enda dårligere enn normalt. 

Høsten 2020, begynte noen lokale folk, hytteeiere og campingjester rydding av 

snøscooterløypa. Kjell-Gunnar Brenna skriver følgende i “Marknadsmatrise innspill”: “Det er 

sterkt beklagelig at rydding av løypa allerede er iverksatt og at man på denne måten har 

foregrepet begivenhetenes gang, og vedtak. Det er selvfølgelig fortsatt behov for justeringer 

for å gi så fullverdige løsninger som mulig.” Saltdal kommune svarer: “Saltdal kommune har 

fått melding om rydding av en trase i Skaiti, men har ikke noe grunnlag for å utale seg om 

hvor det er hugget”. Til dette vil jeg si at jeg har lagt ved et bilde som viser til 13. September 

2020, hvor det skrives til gjestene ved Skaiti Fjellcamp. Gjestene blir sport om det er noen av 

dem som har anledning til å være med på å rydde skog til snøscooterløype helgen 18. 

September til 20. September. På dette tidspunktet er det ikke gjort noe vedtak på 

snøscooterløype. Det blir hugget skog på Statskogs grunn. Til Statskog har det blitt fortalt at 

de skulle rydde skog for skiløype, noe som dette vedlegget beviser at det ikke var. I tillegg 

var en sekshjuling i brukt til å frakte utstyr opp til traséen. Vedlagt ligger også et bilde av 

selve ryddingen. Disse bildene er hentet fra Facebookgruppen til Skaiti Fjellcamp.  

Når jeg leser gjennom “Marknadsmatrisen”, så ser jeg at flere “fagfolk” er imot denne 

løypen. Det gjelder blant annet Fylkesmannen både i Nordland og Norrboten, Arjeplogs 

kommun og norsk ornitologisk forening, samt svenske samer, innbyggere i Skaiti og 

hytteeiere. Hvorfor blir ingen av disse hørt på? Det virker slik at det er campinggjestene som 

blir hørt. Når selv ikke de fastboende i denne lille bygda ikke blir hørt, er det noe som 

skurrer.  

Parkeringen blir i tilknytning til løypen. Denne må også de fastboende, hyttefolk og 

campinggjestene benytte seg av. Men hva skjer dersom noen av disse har parkert bilen og fått 

ut snøscooteren, også kommer de på at de har glemt noe hjemme. Blir de da å starte bilen, 

koble fra hengeren og kjøre tilbake for å hente dette, eller kommer snøscooteren til å bli 

benyttet? Eller hva hvis det er fult på parkeringen og ingen plasser å snu? Da blir de vel å 

kjøre videre innover å snu på den innerste gården? Eller kanskje de rygger og snur på andres 

private eiendommer? Jeg har inntrykket av at alle de som vil ha løypen, er det ingen av dem 
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som vil ha den i nærheten av egen eiendom. Slik den står nå, vil den være i nærheten av folk 

som IKKE ønsker løype i det hele tatt, er det rettferdig? Ville du ha hatt det slikt? 

 

Problemet med denne snøscooterløypen er at for å komme til parkeringsplassen må man kjøre 

gjennom bebyggelsen. De lokale blir svært berørt av dette, og kan føre til en økt risiko for 

ulykker langs veien, samt støynivået økes i en ellers stille fjellheim.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

_________________ 

   Maria Bredesen 
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Saltdal kommune Arkiv: K11 

Arkivsaksnr: 2017/2342-135 

Saksbehandler:  Frode Tjønn  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 24/21 23.03.2021 

Kommunestyre 21/21 26.03.2021 

Fastsettelse av Forskrift om snøskuterløype i henhold til motorferdselslova § 
4a. Strekningen Skaiti - arkeringsplass grensen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Særutskrift Offentlig ettersyn. Rekreasjonsløype for snøskuter Skaiti - grensen 
2 Skuterløype 20.05 
3 Forskrift til kommunal løype for snøscooter fra Skaiti til grensen 
4 Notat støy- snøskutertrasee 
5 Naturmangfoldlova 8-12 
6 Konsekvensutredning 
7 Konsekvensutredning friluftsliv 
8 Støy friluftsliv 
9 Støy hyttebebyggelse øst 
10 Støy hyttebebyggelse vest 
11 Konsekvensutredning Reindrift 
12 Kart reindrift 
13 Flyttlei 
14 Reindrift senvinter + flyttlei 
15 Reindrift senvinter 
16 ROS ANALYSE 
17 Saltdal kommune - Offentlig ettersyn - Høring forskrift om snøskuterløype strekningen 

Skaiti - parkeringsplass grensen 
18 Innspill.  Lisa Dillan. 21.12.20. 5 s. 
19 Innspill. Bodø og Omegns Turistforening. 21.12.20. 2 s. 
20 Innspill. Kjell-Gunnar Brenna. 21.12.2020. 4 s 
21 yttrande_Saltdal_skoterled 
22 Arjeplog Kommun yttrande till remiss Saltdal Kommune Norge angående skoterled från 

Skaiti till parkeringsplats riksgränsen (2) 
23 Innspill. Bodø og Omegns Turistforening ved/ Naturforvaltningsutvalget. 20.12.20. 2 s. 
24 skoterledSkaiti 1 
25 Klage på forskrift om scooterløype i Saltdal kommune desember 2020 
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26 Høringsuttalelse - Forskrift om snøscooterløype - Skaiti og grensen - Saltdal 
27 Innspill. Borge Sandvik. 15.12.2020. 1 s 
28 Innspill. Rune og Lill Jonassen. 15.12.2020. 1 s 
29 Innspill. Sebiastian Eilertsen. 15.12.2020. 1 s 
30 Innspill. Tom Rasmussen. 15.12.2020. 1 s 
31 Innspill. Hallgeir Iversen og Lise Sandnes. 15.12.2020. 1 s 
32 Vedr. 20-210162-2 - Offentlig ettersyn - Høring forskrift om snøskuterløype strekningen 

Skaiti - parkeringsplass grensen - Saltdal kommune 
33 Yttrande över(15906845) 
34 Forskrift kommunal lÃ¸ype for snÃ¸scooter fra Skaiti til grensen 
35 Innspill. Kathrine Omnia Strøm. 22.11.2020. 1 s 
36 Innspill. Saltfjellet Reinbeitedistrikt. 18.11.2020. 1 s 
37 Innspill. Kirsti og Helge Irgens Høeg. 16.11.2020. 1 s 
38 Karter 

 
 
Saksopplysninger 
Saltdal kommunestyre vedtok i sak 62/20, dat. 18.06.2020 utleggelse til offentlig ettersyn etter plan 
og bygningslovas regler, høring forskrift om snøskuterløype Skaiti – Grensen. Løypen har en lengde 
på 11,3 km og stopper i parkeringsplass ved Rv.77. Fra parkeringsplassen har det vært praktisert 
kryssing med skuter mot Sverige på nordsiden av parkeringa.  
 
Bakgrunnen for planen er henvendelse fra driver av Skaiti Fjellcamp As og andre i grenda Skaiti om 
å ha skuterløype ned til Skaiti. 
 
Høringen har vært annonsert i lokal avis (14. november). Naboer, fastboende i Skaiti, hytteeiere og 
grunneiere i området er varslet. Trasee med bestemmelser har vært lagt ut på kommunens 
hjemmeside. Det er kommet i overkant av 22 innspill til saken. Høringen tilfredsstiller kravene til 
høring etter Plan og bygningslovas bestemmelser. Saken kan realitetsbehandles. 
 
Det skal framgå av vedtaket hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvenser av løypene 
har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det vises her til vedlagt merknadsmatrise og 
denne saken, samt utredninger som vist nedenfor.  
 
Regler for fastsetting av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015, jamfør § 
4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Kommunen skal treffe vedtak etter motorferdselloven. For krav til rammer, prosess, 
vedtak klage m.m. se lenken nedenfor:  
 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/motorferdsel/fastsette-snoskuterloype/ 
 
Kommunestyret fastsetter snøskuterløyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og forskrift 
som beskriver bestemmelser for bruken av løypene.  På kart er det merket kjørehastighet, vedlagt 
kart følger egen forskrift med bestemmelser for løypetraseen.  
 
Følgende utredninger er gjennomført: 

 Konsekvensutredning Reindrift 
 Konsekvensutredning Friluftsliv 
 Samlet konsekvensutredning med tema naturmangfold, kulturminner og landskap 
 Risiko og sårbarhetsanalyse 
 Støy og fritidsbebyggelse - virkninger 

 
På grunn av Corona restriksjoner har det ikke vært informasjonsmøte i høringsperioden.  
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Supplering etter høringen 
Som følge av innspill til høringen er det gjort følgende: 

 Vurdering etter Naturmangfoldlova §§ 8 -12. Ny gjennomgang Naturbase og Artskart. Er 
også supplerende til konsekvensutredningen. Gjennomgangen av naturmangfoldet får ingen 
innvirkning på vurdering av konsekvens og virkningsgrad i konsekvensutredningen for 
naturmangfold.  

 Notat snøskuter/støy/terrengformasjoner. Notat 04.03.2021 
 
     
Vurdering  
I tillegg til de føringer og minstekrav som skal legges til grunn for etablering av løyper i 
Motorferdselforskriften § 4a, er nedenstående gjennomgang av plikter og hensyn, vurdert av 
kommunedirektøren i saken (jfr. utredinger og saksfremlegg):  
 
«Løyper som fastsettes etter annet og tredje ledd, skal ikke legges i verneområder, foreslåtte 
verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller 
ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta 
særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til 
naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for 
dem som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil 
ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere disse områdene opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen».  
 
 
Avklaring av rammevilkår jf. Motorferdselslova og veiledere  
 
Grunneiers tillatelse  
Statskog vil ikke motsette seg at det etableres løype på strekningen. Brev oversendt fra Statskog 
anses som et skriftlig samtykke. Kommunen har hatt telefonisk kontakt med Harald Rundhaug som 
bekrefter at før løypen åpnes må det foreligge en mer spesifikk avtale mellom partene (drift, 
vedlikehold m.m.). Utenom denne avtalen skal det også foreligge avtale vedrørende parkeringsplass 
som er planlagt tilknyttet løypen fra Skaiti. 
 
Grunneiers samtykke regnes da å være gitt på bakgrunn av Statskogs brev.  
 
Eksisterende arealbruk  
Snøskuterløypen etableres i områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-områder.  
 
Bestemmelse om bruk fastsatt i kommunal forskrift  
Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene. Som et minimum skal disse omfatte regler 
om fartsgrenser og kjøretider. Snøscooterkjøring er bare tillatt på snødekt mark når hele løypenettet 
har bærende snødekke. Forslag til endelige bestemmelser følger av vedlegg til saken.  
 
Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder  
Løypen er ikke lokalisert i verneområder eller foreslåtte verneområder  
 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller virke inn på 
reindriftens særverdier og minimumsfaktorer  
Miljødirektoratet gir i brev av 20.10.2017 kommunene nærmere veiledning til hvordan interesser 
knyttet til reindrift skal ivaretas i prosessene knyttet til planlegging av snøscooterløyper.  
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Når kommunen avsetter areal til snøscooterløype berører dette reindriftsinteressene. Ved 
gjennomgang av området sammen med Balvatn reinbeitedistrikt vises det til at hovedflokken flyttes 
til Sverige (Mavas og omegn) i nov/desember. Størstedelen av hovedflokken blir senere samlet i 
lavereliggende områder (Mavas og omegn) og flyttet til Norsk side.  
 
Graddis benyttes av strørein etter at hovedflokken er sluppet på vinterbeitene i Sverige. Det er ikke 
snakk om store flokker. Graddis er viktig da det er lite snø og spesielt viktig er rabbene der snøen 
fyker av.  
 
Spesielt vinteren 2020 der det har vært rein de fleste steder og låste beiter, ser en at Graddis er et 
viktig vinterbeite pga. mindre snø. I 2020 har det bla. vært nødvendig å fore rein i Skaiti. 
 
Graddis er i dag ikke nevnt i distriktsplanen som viktig vinterbeite. Vinterbeitet i Graddis er mindre 
og er ikke tilpasset den driften Balvatn reinbeitedistrikt har. Driften er basert på hovedflokken og det 
vil derfor ikke være påregnelig at hovedflokken og dagens drift er tilknyttet dette området. Dette 
betyr ikke nødvendigvis at området er mindre viktig. Distriktet mener at området er et viktig 
vinterbeite og at det er tilgjengelig. Skuterløypen kommer til å være en permanent forstyrrelse og 
området blir utilgjengelig. Siden distriktet er lite er de avhengig av alt tilgjengelig vinterbeite.  
Når det gjelder flyttleien, ble reinen flyttet til tollstasjonen og kjørt med bil til vinterbeitene i 
Sverige. Reinbeitekonvensjonen er ikke ratifisert. Hvis denne kommer i orden vil en få tilgang på de 
gamle vinterbeitene. Det vil da være aktuelt å bruke områdene ved grensen for å transportere rein til 
vinterbeitet. En vil da drive rein i nov/desember og om mulig januar avhengig av snømengden. 
 
Siden distriktet er lite er de avhengig av alt vinterbeitet spesielt når det er dårlige vinter. Dette er 
også det eneste området som er et senvinterbeite i distriktet og derfor viktig i den sammenheng. 
 
På grunn av løypas lokalisering i senvinterbeite anses det at tiltaket er til ulempe for reindriften. 
Området Graddis/Skaiti er ikke en del av det minimumsbeitet som begrenser distriktets reintall og at 
det derfor ikke kan ansees å være til vesentlig skade for reindriften samlet sett. Kommunedirektøren 
viser til det innspillet Statsforvalteren har kommet med i innspill til høringen.   
 
Hensyn til støy (fritidsbebyggelse) og friluftsliv  
Kommunedirektøren har benyttet Miljødirektoratets veileder til støy og planlegging av 
snøskuterløyper dat. 10.01.2018. Løypen tilfredsstiller kravet om at minsteavstand skal være 60 
meter til fritidsbebyggelse/boliger. Det er derfor ikke gjort ytterligere støyberegninger.  
 
Friluftsområder i influensområdet 

 
 
Kommunedirektøren viser til at snøskuterløypen i sin helhet er lokalisert innenfor Stor 
Graddis/Bjørntoppen. Der løypene kommer innenfor minsteavstanden bør det vurderes å utarbeide 
detaljerte støyberegninger. Kommunedirektøren viser til at dette ikke er gjort.  
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Når friluftsområder av viktig verdi berøres skal følgende vurderes:  
 
Hvor stor del av friluftsområdet blir berørt: 
 

 
Selve løypen dekker et areal på 33.5 daa.  
 
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå:  
(se konsekvensutredning) I området er det følgende aktiviteter:  

 Vinterjakt rype med hund og rifle  
 Oppkjørt skiløype  
 Nærturområde til hytter og fastboende  
 Støy  
 Innfallsområde til topptur (parkeringsplasser 

 
Friluftsområdet sine nærområder har fast bosetting, fritidsbebyggelse (20) og caravanplass (46). 
Hyttene bruker nærområdene mest og det er levert eget innspill på disse. I tillegg kjøres det hvert år 
opp en skiløype fra Skaiti til grensen. I tillegg er det skiturer til omkringliggende fjelltopper som 
Kibbotjakka, Aksla, Varden og Bjørntoppen. Bruksfrekvensen er lokalt, mens den regionale bruken 
kommer hovedsaklig fra hytter/caravan. Det er turistforeningsløype fra Balvatn til Skait og på deler 
av skuterløypen. Imidlertid er denne løypen ikke trygg på grunn av fare for snøskred på strekningen 
Skaiti – Balvatn.  
 
Jegere er i all hovedsak lokale samt de som jakter og er tilknyttet fritidsbebyggelsen. Det er rimelig 
å anta at det vil være brukerkonflikt mellom jegere med hund og skuter. Enkelte kan vegre seg for å 
slippe hund nært inntil løypen og skuter kan påkjøre hunder. Dette vil kunne skje i perioden jan-
februar. Etter dette forekommer det en del fuglehund trening på rype. 
 
Når det gjelder toppturer vil skigåere måtte krysse skuterløypen. Det antas at løypen ikke betyr noe 
for de som skal ta toppturer til bla Bjørntoppen. Ellers vil det være brukerkonflikt i den oppkjørte 
traseen for skiløype. Forøvrig vil støy være til sjenanse langsmed/i løypen og innenfor de områdene 
som berøres av støy.   
 
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftsområder i kommunen: 
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Skuterløypen går i sin helhet gjennom et område registrert som viktig utfartsområde verdi B. 
Løypeforslaget er vurdert mot andre friluftsområder i Saltdal og kommunedirektøren har funnet at 
friluftsområdet Stor-Graddis/Bjørntoppen vektes som viktig vinterfriluftsområde.  
 
Graddis  
Utgangspunkt fra hytteområdet, lite brukt av tilreisende. Sommer/vinterturer til rundhaugen, Graddis 
- Junkerdal, eller i Sverige. Samt områder som benyttes fra hyttene er bla. Skaiti, Graddisområdet. 
Vanskelig tilgjengelig fjellområder på norsk side da Graddiselva må passeres høgt oppe i terrenget 
for å gå videre innover mot Viskis. Vanlig med skitur fra Grensen og innover mot Viskis og ned til 
Junkerdal turistsenter eller Graddis og tilbake til hyttefeltet. Også benyttet turløype Dypen, Lønsdal 
– Graddis.  
 
Viskisområdet  
Merket turløype til Graddis, Øverkøymo og Junkerdal turistsenter. Benyttes både sommer/vinter. 
Parkering ved Viskisbrua, Lønsdal og Junkerdal turistsenter og Øverkøymo. Lett tilgjengelig.  
 
Dybendalen  
Dagsturområde innover Dypen og opp på flatene i Dypenådalen. Lengre turer over til Graddis. 
Tidligere merket turistløype. 
 
Namnlausdalen  
Utgangspunkt for turer innover Namnlausdalen og lengre turer til Krukkistua - Sør-Bjellåvatn - 
Lønsdal (via Lønstindvatnet) - Semska - Sørelva - Semskfjellet. Merket turistløype.  
Parkeringsplass brøytes kun påske. Utgangspunkt for vinter/sommerturer. Dags og lengre turer til 
Krukkistua - Bjellåvatn - Krokstrand - Lønsdal - Sørelva - Semska. Lettgått terreng. Området brukt 
til kiting. Topptur med paragliding ned. Store områder benyttes til denne aktiviteten. Semskdalen. 
Hundekjøring mot Bjellådalen. 
 
Trollhauan/Skjevlfjell  
Området Trollhauan - Tverråvatn et av de største hytteområdene i Saltdal kommune. Parkering ved 
Rv 77. Ikke merkede turløyper. Fjellområdene utgangspunkt for allmenne friluftslivet. 
Sommer/vinterturer til Kvitbergnasen, Populære vinterturer til Reinosthellern, Familiedalen og 
Gohøla. Oppkjørt løype ved påsketider til Gohøla. Brukt i skolesammenheng ved blant annet 
skiturer.  
 
Storbotnheia  
Hytteområde ved Holmvatn, Bjørnhivatnet. Dagsturområde til Storbotnheia fra parkeringsplass ved 
Trollhauan eller Ljøsenhammeren. Populær dagstur fra hyttene ved Krokvatn, Jarbruvatn, 
Ingeborgvatn, Vikfjell. 
 
Konklusjon andel friluftsområder 
En vurderer at vinterfriluftsbruken i de beskrevne friluftsområdene gir et dekkende svar på at det 
finnes tilsvarende arealer i Saltdal kommune. Områdene som benyttes til vinterfriluftsliv er registert 
som A-områder som er en høgere verdisetting enn Graddis/Bjørntoppen. I areal tilsvarer dette ca. 
306000 daa. med vinterfriluftsområder. Kommunedirektøren mener en forringelse av kvaliteten på 
dette området ikke vil medføre en sterk reduksjon for tilbudet kommunen har for vinterturområder i 
sin helhet. Forringelsen vil bety endel for de som har tilknytning til grenda eller har 
fritidsbebyggelse/caravan. 
 
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området også av 
andre støykilder?:  
Det følgende i nærhet av området:  
1. Adkomstveg til Skaiti er kommunal men lav ÅDT.  
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2. Rv. 77 langsmed deler av friluftsområdet. Imidlertid ligger store deler av veien bak åskammer 
og skjæringer slik at støy fra denne er delvis skjermet.  

3. Parkeringsplass på nærmere 6 daa ved svenskegrensen benyttes bla. til de som kjører skuter i 
Sverige. Denne er mye benyttet og er tilknyttet skuterkjøring i Sverige.  

 
Kartleggingen av friluftsområder etter Miljødirektoratets håndbok har ikke særskilt omtalt lydmiljø i 
dette området, ei heller i andre friluftsområder da det ikke var fokus på dette i arbeidet. Det er derfor 
gjort en vurdering i dette enkelttilfellet. Deler av området anses å ha et godt lydmiljø, nærhet til veg, 
parkering med skutere trekker noe ned. 
 
Er det mulig med avbøtende tiltak?:  

 Dempe støy ved reduksjon i fart. Dette er gjort ved nærområdet til Skaiti der fartsgrensen er 
20 km/h. Dette vil begrense støyutbredelsen. Kommunedirektøren viser til at det er vanskelig 
å redusere støy i området uten også at det går utover fremkommeligheten i løypa. Det er ikke 
ønskelig med lavere fart enn 50 km/h.  

 Senere starttidspunkt på året. Dette kan dempe konflikten mellom jegere og skuter  
 Stenge løypa i perioder der en vet at det er utfart med ski. Eksempelvis enkelte utfartsdager, 

viktige helger, påske. Dette vil være en utfordring da disse dagene også er et tidspunkt de 
som kjører skuter ønsker å benytte seg av løypen.  

 Av hensyn til at skuterløypen er i nærhet av bebyggelse m.m. kan konflikten dempes ved at 
kjøretiden begrenses kveld og natt.  Kommunedirektøren viser til vedlagt forskrift der det er 
kjøreforbud mellom 22.00 – 07.00.  

 Redusere behovet for rasting  
 
 
 
Naturmangfold  
Kommunedirektøren har vurdert løypeforslagene iht. kriteriene i naturmangfoldloven §§ 8-12, 
rammebetingelsene fastsatt i nasjonal motorferdselforskrift §4a og veiledere for snøscooterløyper 
utarbeidet av miljødirektoratet.  
 
Se KU og notat Naturmangfoldlova § 8-12. 
 
Bolig- og hytteområder  
Det er utarbeidet egne temakart for støy og fritidsbebyggelse. 
 
Ved beregning av støy mot bebyggelse er det fulgt Veilederen til Miljødirektoratet – støy og 
planlegging av snøskuterløyper utarbeidet 10. januar 2018. Kommunene plikter å ta hensyn til 
bolig- og hytteområder når snøskuterløyper skal etableres. Bolig- og hytteområder kan påvirkes av 
snøskuterløyper i form av støy fra snøskuterkjøring.  
 
Miljødirektoratet mener det ikke vil være behov for ytterligere utredninger knyttet til støy der 
kommunene overholder anbefalte minsteavstander.  
 
Kommunedirektøren viser at hastigheten der snøskuterløypen er lokalisert er satt ned til 20 km/h. 
Dette gjør at ingen bebyggelse kommer innenfor den sonen Miljødirektoratet anbefaler ytterligere 
støyutredninger. 
 
Landskap  
Det er utarbeidet eget notat vedrørende støy og landskap som kan vise noe av hvordan løypen er lagt 
terrengmessig. Det er søkt å holde seg unna åsrygger i terrenget og heller lagt seg i nedsenkninger 
der det har vært mulig. I tillegg er store deler av løypen i områder med fjellbjørkeskog slik at 
merking vil bli mindre synlig.  
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Det er særskilt ett krysningspunkt der en må krysse åsrygg sørvest for Skaiti. Dette er ikke til å 
unngå da det er eneste passeringspunktet forbi en lengre bratt kløft.   
 
Hovedsaken er at merking må ivareta sikkerheten for de som kjører i terrenget og etter avtale med 
grunneier. 
   
Hensyn til kulturminner  
Snopgammen ligger i influensområdet og det vil være forbud mot å raste i denne sonen. Det er satt 
20 km/h og her er det forbud mot rasting. 
 
Sikkerhet  
For sikkerhet er det utarbeidet egen Risiko og sårbarhetsanalyse. Dette gjelder sørskilt snøskred, 
men også flom og sørpeskred.  
 
Det er benyttet naturfarekart på NVE Atlas for identifisering av hellingsgrad og snøskredområder. 
ROS analysen av løypen viser at den ikke ligger i områder som er definert som skredutsatte områder 
eller bratt terreng. Ved befaring av traseen er det heller ikke identifisert andre typer naturfare som 
nevnt av de hensyn kommunen må ta. 
 
Influensområdet 
Jfr. forskriften, sjette ledd, skal konsekvensutredningen omfatte også løypenes influensområde, altså 
det området som blir påvirket av en etablering. Det er altså ikke bare virkningene på friluftsliv og 
naturmangfold i selve snøskuterløypene som er relevant, men også virkninger for områdene utenfor 
løypene som berøres.  
 
Når det gjelder influensområdet er det benyttet de kriteriene som Miljødirektoratet har fastsatt i sine 
veiledere. 
 
Kommunedirektøren vil likevel kommentere følgende: 
Støy 
Ved beregning av støy er det tatt utgangspunkt i veilederens minimumsavstander der skuterløypene 
legges inntil eller opp mot friluftsområder. Det er i veilederen anbefalt at det bør gjøres ytterligere 
reelle støyvurderinger dersom de ligger nært inntil.  Kommunene kan også gjøre egne vurderinger 
vedørende områder som kommer nærmere enn 450 meter. 
 
I Saltdal kommune ligger løypen i sin helhet inne i et friluftsområde som benyttes til vinterfriluftsliv 
og det er ikke fulgt de anbefalingene som miljødirektoratet har gitt i sin veileder ved at det anbefales 
reelle støymålinger. Kommunedirektøren viser til Miljødirektoratets veileder der det fremkommer at 
det ikke er noe forbud mot å legge løyper inne i vinterfriluftsområder, men at det bør da 
gjennomføres avbøtende tiltak hvis mulig. 
 
Reindrift: 
Kommunen har forhold seg til Miljødirektoratets veileder Naturmangfold og planlegging av 
snøskutertraseer Notat av 7. januar 2016 fra Miljødirektoratet. (Revidert 27. april 2016) herunder 
avstandskrav til villrein. Den er her satt til 1000 meter.  
 
Fylkesmannen i Nordland viser til at avstandskravene bør være høgere og antageligvis mellom 1-3 
km.  Og at berørt reinbeitedistrikt blir vesentlig mer belastet enn kommunens vurdeirnger. 
 
Marking av løyper, drift og vedlikehold, brukerbetaling  
Kommunen har det overordnede ansvaret for at løypene er tilstrekkelig merket, men kan inngå  
avtaler med andre aktører om drift og vedlikehold av løypene. Merking av løypene skal i  
hovedsak ikke være permanent, men i noen områder kan det være aktuelt med fastmerking.  
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Kommunen kan gi bestemmelser om bruk til bestemte formål eller grupper, eller bestemmelser om 
betaling. Kommunedirektøren har ikke vurdert betalingsordning for løypen. Dette er ikke fastsatt i 
forskriften.  
 
Kart  
Løypene for snøskuter skal fastsettes i eget kart, jamfør nasjonal forskrift § 4 a andre ledd andre 
punktum. Kartet skal vise hvor løypene skal gå. Kartet inngår i kommunens vedtak om 
snøskuterløyper sammen med bestemmelsene om bruken av løyper.  
 
Kart og bestemmelser skal legges ut på kommunens kartsider og være tilgjengelig for publikum.  
 
Fartsgrenser, kjøretider, rasting  
Det er i forskriften foreslått fartsgrenser på 20 km/h og 50 km/h. Rasting kan forekomme 30 meter 
fra løypa der det er 50 km/t og i perioden 1. mars – 1. mai. 
 
Vedtak  
Det skal fremgå av vedtaket hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 
snøskuterløyper med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensyn kommunen plikter å ta, skal også framgå av vedtaket. En god 
begrunnelse er viktig, blant annet fordi vedtaket kan påklages.  
 
Bestemmelsen nevner hensyn som kommunen skal ta vare på ved fastsettingen av snøscooterløyper. 
Det er en hensynsregel og ikke en absolutt forbudsregel. Kommunen bør likevel ikke fastsette løyper 
der disse vil være til vesentlig ulempe for de nevnte hensynene. Kommunens vurdering av disse 
hensynene skal gå frem av vedtaket, jf. tredje ledd tredje punktum. Det er viktig at kommunene i 
prosessen frem mot et eventuelt vedtak om å etablere snøscooterløype sørger for å få fram de ulike 
interessene som gjør seg gjeldende slik at de kan tas med i kommunens vurdering.  
 
Kommunedirektøren viser til innspill og eget notat med kommentarer. 
 
Annet:  
Økonomi:  
Bestemmelsene om bruken av løypene kan inneholde betalingssatser. Kommunedirektøren ser dette 
som vanskelig da det kan komme trafikk fra Sverige og inn til Norge. Det må påregnes investeringer 
i oppstartsfasen for å tilrettelegge for løypene, først og fremst i forbindelse med eventuelle 
opparbeidinger av parkeringsplasser, skilting og merking av traséene. Investeringene må dekkes 
over Saltdal kommunes budsjett. Kommunedirektøren viser til at det er satt av midler for opprettelse 
av parkeringsplass, rydding merking og informasjon dersom denne blir godkjent.  
 
Når det gjelder leie av areal til skuterløype og opparbeidelse av parkeringsplass på Statskogs arealer 
så må det være egen avtale på dette. 
 
 
Drift og vedlikehold:  
Kommunen har det overordnede ansvaret for at løypene er tilstrekkelig merket, men kan inngå 
avtaler med andre aktører om drift og vedlikehold av løypene. Løypene bør merkes med 
merkestikker som er utstyrt med refleks. Krav til frekvens på merkestikker må vurderes ut hva som 
er nødvendig med tanke på sikkerhet.  
 
Kommunedirektøren viser til at en avtale om drift av løypen må legges ut som anbud etter lov om 
offentlige anskaffelser og gjerne over flere års drift. 
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Vurdering av løypetrase:  
 
Friluftsliv: 
Kommunedirektøren viser til de KU-èr som er vedlagt forslaget, samt innspill som er kommet 
vedrørende friluftsliv. Dette er kommentert i egen merknadsmatrise. Kommunedirektøren viser til at 
det er satt en støysone på 450 meter fra hver side av traseen. Kommunedirektøren ser at det hadde 
vært en fordel med reelle støymålinger i området basert på topografi i området og at dette hadde gitt 
et bedre faglig grunnlag for å vurdere støyutbredelsen.  
 
I all hovedsak vil disse konfliktene i forhold til friluftsliv være relatert til helger og høgtider 
(utfartsdager) og mindre på hverdagene (man-fredag). Kommunedirektøren mener også at trafikken 
vil avta i løpet av dagen, til den vil påta mot kveld når kjøretøyene skal tilbake.  Dette fordi de som 
skal bruke løypen knytter seg til det svenske løypenettet fra parkeringsplassen ved svenskegrensen. 
En mener derfor at det i perioder på dagen vil være mindre støy fra snøskuter.   
 
Skuterløypen er lokalisert i all hovedsak gjennom hele friluftsområdet. En ser at forslag til løype 
bryter med endel sentrale tema som veilederen viser til. Imidlertid viser Miljødirektoratet til at det 
ikke er noe generelt forbud mot å legge løyper i viktige vinterfriluftsområder. 
 
Forslaget til snøskutertrasee gjør at friluftsområdet i Skaiti/Graddis blir forringet, området er vurdert 
til å være et viktig vinterturområde. Området er ikke er et av de vinterturområdene som har mest 
betydning i Saltdal kommune og det er fremdeles flere vinterfriluftsområder av størrelse og 
utbredelse igjen og samtidig høgre bruksfrekvens i kommunen.  Ca. 10 % (se vurderinger friluftsliv 
ovenfor) av friluftsområdet berøres. Det vil fremdeles være vinterområder å benytte utenom 
områdene som er lokalisert langsmed skuterløypen. som vinterturområder. Dette gjelder 
eksempelvis klippåga og områdene østover og Tjårris.   
 
Kommunedirektøren viser til konflikt vedrørende fuglehundtrening (båndtvang. 1.april) og 
løypekjøring. Dette er en problematikk en ikke kommer utenom. Kommunen har ikke noe tall på 
hvor mange som trener i disse områdene. En legger vekt på at det fremdeles vil være arealer 
tilgjengelig i området for å trene jakthund, men fullt ut ikke like gode som tidligere.  Det er også 
tilstrekkelig med andre treningsområder i Saltdal kommune. Kommunedirektøren vurderer også at 
trafikken vil være minst i de perioder det er åpent for jakt i området (1. jan-1. mars).  Det er også 
mulig å jakte andre steder i samme området enn langsmed snøtraseen (Skaitiaksla, Tjårris, klippåga 
på Statens områder).  
 
Kommunedirektøren ser ikke noen mulighet for å lokalisere skuterløypen et annet sted da den er 
lokalisert der terrenget gjør det mulig. Kommunen har hatt langvarig prosess ved å finne områder til 
slik bruk. Om en flytter noe på løypen vil den fremdeles være lokalisert i et viktig 
vinterfriluftsområde.  
 
Støybildet kan reduseres ved å senke hastigheten på en lengre strekning. Kommunedirektøren mener 
at forslaget ivaretar viktige nærmiljøområder ved at det er lagt 20 km/t gjennom dette. Ellers er det 
ønskelig med jevnt fart som er over 20 km/t. Det legges derfor ikke opp til reduksjon i kjørefart for 
reduksjon av støy. Kommunedirektøren legger også vekt på at det kun er planlagt en løype i 
kommunen og at det er ønskelig å prioritere denne.  
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I vedlagt notat er det vist til noen begrensinger vedrørende støy i området Åsrygg og skrent. Men i 
all hovedsak går traseen i fjellbjørkeskog og snaufjell som gir mindre støydemping.  Traseen følger 
naturlige led i terrenget, elveleier, reingjerde og naturlige krysningspunkter i terrenget.   
 
Kommunedirektøren viser til at løypa er lagt best mulig for å sikre trygg ferdsel med snøskuter. På 
lengre strekning er snøskutertraseen lagt i samme trasee som det vanligvis kjøres opp spor for 
skigåere.  Det vil likevel være tilstrekkelig med turdrag utenfor traseen å kunne ferdes på ski.  
 
Det framgår av høringsuttalelsene at det er negative konsekvenser knyttet til støy, friluftsliv. Dette er 
områder kommunen er pålagt å ta særlig hensyn til jf. § 4a i forskriften. Det vil i forhold til dette 
være sterke meninger og sterkt motstridende meninger. Kommunedirektøren har tatt disse 
innspillene med i vurderingen, men mener at det innenfor kommunens totale areal og med så store 
vernede områder en har i kommunen at det bør være mulig å lokalisere en snøskuterløype 
strekningen Skaiti – parkeringsplass grensen.   
  
Det bør også være slik at næringsdrivende i kommunen skal kunne dra nytte av de mulighetene som 
snøskuterløypenettet her vil kunne gi. Skal Saltdal kommune være med på å støtte lokalt næringsliv 
bør det være å gi muligheter for en næring som utnytter de ressursene vi har.  
 
Reindrift 
Når det gjelder reindrift er sene vinterbeiter intensiv (minimumsbeiter) berørt. Dette er det eneste 
senintensive vinterbeitet som distriktet har og er derfor viktig i så hensyn. Slik Balvatn 
reinbeitedistrikt drifter er ikke vinterbeitene i Graddis en del av hoveddrifta i dag. Hovedflokken 
drives mellom Balvatn/Rosna og til vinterbeitene i Mavas og nærliggende områder. Reinen drives så 
tilbake vil vårbeitene fra Sverige og inn til Norge. Graddis er viktig for den strøreinen som trekker 
fra vinterbeitet, og det er ikke snakk om større flokker.    
 

 
 
Fylkesmannen i Nordland konkluderer med følgende i sitt innspill: 
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Fylkesmannen fraråder av hensyn til samlet belastning for reindrifta at løypetraséen Skaiti til 
grensen opprettes. Løypen er planlagt å gå gjennom reindriftas særverdiområder og 
minimumsområder. Vi vurderer at snøscooterløypen vil være til vesentlig skade og ulempe for 
reindrifta. 
 
 
Statsforvalteren anbefaler at det legge sinn følgende bestemmelse for å kunne ivareta 
reindriftsinteressene i området ved å tilføre følgende §3a i forskriften: 
 
«§ 3a) løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 1. mai. Traséer som berører sentrale 
områder for kalving, flytting av rein og/eller senvinterbeiter skal stenges senest 15. april. Dette 
gjelder traséen fra Skaiti til grensen. I år det ikke er rein i de aktuelle kalvingsområder og/eller 
senvinterbeiter, kan kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringen holde løypenettet åpent lenger. 
For utsettelse av tidspunkt for stenging utover 25. april for traséer i kalvingsområder eller flyttleier, 
må det sendes begrunnet søknad til statsforvalteren». 
 
Kommunedirektøren foreslår at endringen tas inn i forskriften med en justering som følger: 
I år det er rein i de aktuelle kalvingsområder og/eller senvinterbeiter, kan reindriften kreve at 
løypen stenges mellom 15. april og 1. mai. Dersom området skal tas i bruk som kalvingsområder 
eller flyttleier tas i bruk skal løypa stenges. 
 
Begrunnelse for dette er at kommunedirektøren mener at løypen i utgangspunktet bør være åpen når 
området er fritt for rein.   
 
Kommunen må derfor ha løpende dialog med reindriftsnæringen i områder (gjelder både norsk og 
svensk reindrift).  
 
Kommunedirektøren viser til at Graddis ikke er en del av hovedvinterbeite til Balvatn 
reinbeitedistrikt og at vinterbeitet i Graddis ikke er en del av det beitet som begrenser distriktets 
reinantall. Kommunedirektøren mener derfor at det bør være akseptabelt å foreslå en snøskuterløype 
i dette området. 
 
Det foreligger ingen reelle alternativer for flytting av løypen vekk fra vinterbeiteområdet.   
 
Naturmangfold: 
Det vises til eget notat vedrørende naturmangfold. Vurderingene etter § 8-12 følger at det er få 
konsekvenser og virkninger på naturmangfold i området. Det foreslås ikke noen avbøtende tiltak for 
å ivareta naturmangfoldet med bakgrunn i dette.   
 
Landskap og kulturminner/miljø 
Når det gjelder andre interesser i områdetlandskap og kulturminner/kulturmiljø foreligger det 
ubetydelige konflikter her. (se samle-KU). 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Plan for snøscooterløyper i Saltdal kommune strekningen Skaiti – parkeringsplass grensen med lokal 
forskrift vedtas med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 4A med følgende endringer: 
 
§ 3a) løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 1. mai. I år det er rein i de aktuelle 
kalvingsområder og/eller senvinterbeiter, kan reindriften kreve at løypen stenges mellom 15. april 
og 1. mai. Dersom området skal tas i bruk som kalvingsområder eller flyttleier skal løypa stenges. 
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Formannskaps behandling i møte den 23.03.2021: 

Saksbehandler Frode Tjønn orienterte om saken. 
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 
 

Enstemmig innstilling: 

Plan for snøscooterløyper i Saltdal kommune strekningen Skaiti – parkeringsplass grensen med lokal 
forskrift vedtas med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 4A med følgende endringer: 

§ 3a) løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 1. mai. I år det er rein i de aktuelle 
kalvingsområder og/eller senvinterbeiter, kan reindriften kreve at løypen stenges mellom 15. april og 1. 
mai. Dersom området skal tas i bruk som kalvingsområder eller flyttleier skal løypa stenges. 

 

Kommunestyres behandling i møte den 26.03.2021: 

Olav Eldøen, Rødt foreslo å utsette saken. Avstemming: Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer som ble 
avgitt av Rødt.  

Saksbehandler Frode Tjønn orienterte om saken. 

Olav Eldøen, RØ fremla endrings forslag: Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn å regulere kjøring med snøskuter i løypene. 

Avstemming: Endringsforslaget fikk 2 stemmer som ble avgitt av rødt, 19 stemmer mot.  

Formannskapets vedtak vedtatt med 19 stemmer.  

 

Vedtak: 

Plan for snøscooterløyper i Saltdal kommune strekningen Skaiti – parkeringsplass grensen med lokal 
forskrift vedtas med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 4A med følgende endringer: 

§ 3a) løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 1. mai. I år det er rein i de aktuelle 
kalvingsområder og/eller senvinterbeiter, kan reindriften kreve at løypen stenges mellom 15. april og 1. 
mai. Dersom området skal tas i bruk som kalvingsområder eller flyttleier skal løypa stenges. 
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Naturmangfoldlova § 8-12 
§ 7 Prinsippene i § 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer når det tas beslutninger som berører 
natur – også ved etablering av skuterløyper. Det skal fremgå hvordan prinsippene er vurdert og 
vektlagt.  
 

 
 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget, både forekomst og effekter  
Det vises til at det er brukt eksisterende kunnskapsgrunnlag fra Naturbase, Artskart (koplet i 
Naturbase) og sensitive arter.  Det foreligger tilstrekkelig med kunnskap for å kunne si noe om 
virkningene av tiltaket.  
 
Skuterløypen vil kunne ha innvirkning på naturmangfold vinterstid. Dette i stor grad for de dyr som 
overvintrer i Skaiti.   I tillegg kommer trekkfugler (noen arter kommer tidlig), samt Vilt og fuglearter 
som bruker store arealer. 
 
Sårbare arter og hensynsoner 
Tabellen under viser eksempler på funksjonsområder som er relevante å ta hensyn til for et utvalg av 
arter. Tabellen er veiledende. Det kan finnes andre arter som også er viktige å ta hensyn til. Dette vil 
variere mellom kommuner Kilde: Notat av 7. januar 2016 fra Miljødirektoratet. Revidert 27. april 
2016, Miljødirektoratet)  
 
Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 
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Det er ikke registrert overnevnte arter innenfor denne radiusen. Det vises til eget notat angående 
Naturmangfold og fugler.  
 
Datagrunnlag for innsamling og vurderinger er gjort etter Naturbase og artskart. Følgende arter 
fremkommer av artsdata: 

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)  
3 individer i juni ved ved riksgrensen og 1 individ mot 
Skaiti (Mai).  

I Norge hekker sivspurven vanlig over det meste av 
landet. Nedgangen for sivspurv som vi nå erfarer inngår 
som del av en mer omfattende bestandsreduksjon som 
ser ut til å pågå for flere fuglearter knyttet til fjell- og 
fjellnære områder i Norden (Lehikoinen et al. 2014).  

Basert på dette anses det som lite trolig at den 
nedgangen som nå er registrert er del av en mer kortsiktig naturlig bestandsvariasjon. Arten 
klassifiseres derfor til rødlistekategori NT basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang siste 10 
år). 
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Observasjoner i Saltdal kommune.  
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Blåstrupe (Luscinia svecica), Nært truet 

 

I Norge hekker blåstrupen vanlig i 
bjørkeskogen og vierkjerr i fjellet i store 
deler av landet. Nedgangen for 
blåstrupe i de nordiske landene inngår 
som del av en mer omfattende 
bestandsreduksjon som nå ser ut til å 
pågå for flere fuglearter knyttet til fjell- 
og fjellnære områder i Norden 
(Lehikoinen et al. 2014). Basert på dette 
ser vi det som mulig at den registrerte 
bestandsnedgangen for blåstrupe ikke 
bare er del av en mer kortsiktig naturlig 
bestandsvariasjon. Arten klassifisertes 
derfor til rødlistekategori NT basert på 
kriterium A2 (15-30 % 

bestandsnedgang siste 10 år).  

 

Skogrype/fjellrype (Lagopus lagopus) 
Bestandsnedgang har foregått over en relativt lang tidsperiode (15-år). Med dette som bakgrunn kan 
vi ikke utelukke at nedgangen som nå er registrert for lirype er del av en mer langsiktig nedgang og 
ikke utelukkende del av en naturlig dynamikk. Basert på dette settes arten til rødlistekategori NT 
basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang siste 10-årsperiode).  
 

Skogrype finnes i store hele utredningsområdet.  

Vurdering med henhold til løypenettet: 
Løypen vil kunne holdes åpen fra 1.januar til 15 april, med åpning for forlengelse til 1. mai. Rypa som 
overvintrer i området vil hevde territorier i denne tiden og etablere par. Snøskuter og stopp på 
denne tiden kan forstyrre revirhevdende fugl. Imidlertid vil det i all hovedsak være aktivitet i helgene 
og ikke hverdager, da de som benytter seg av løypen i all hovedsak er knyttet til fritidsbebyggelse i 
Skaiti.  I første del av løypen er det rasteforbud, samt at det ikke er tillat med rasting før 1.mars.  
 

Enkelte av trekkfuglene kan komme tidlig på året, men i all hovedsak vil skuterkjøringen være ferdig 
før parring og hekkesesong starter. Det antas at snøskuterkjøring har ubetydelig påvirkning på 
fuglelivet i området.  

Effekter 
Skuterløypen vil komme i konflikt med fuglearter som i all grad har levedyktige bestander. 
Forstyrrelse vil i all hovedsak være i pardannelsestid til rype.  
 
Konfliktreduserende tiltak: 

Forbud rasting 1. januar – 1. mars. 
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§9 Føre var prinsippet  
Dersom det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet skal ikke 
mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe et forvaltningsvedtak  

Dagens kunnskapsnivå tilsier at føre-var-prinsippet bør anvendes for snøskuterløyper. Det vil si at 
dersom det er usikkerhet om en skuterløype vil få negative konsekvenser for viktig naturmangfold 
anbefales det at løypen legges et annet sted jfr. Naturmangfoldlova § 12.  

En anser at snøskuterløype ikke vil ha negative konsekvenser for viktig naturmangfold. 

§10 Samlet belastning  
I området er det inngrep som reingjerde. Når det gjelder i nærområdene er det lokalisert kommunal 
veg, og området benyttes til rypejakt og skiturer.   
 
Det er foreslått en kommunal snøskuterløype i Saltdal kommune. Den samlede belastningen fra 
snøskuterløyper i Saltdal kommune vil da ha mindre betydning på naturmiljøet i kommunen.  Mest 
betydning vil skuterløypen ha på fjell og skogrype. Det er tilstrekkelig arealer med vinterbiotoper i 
kommunen for denne arten. 
 
§ 11 Kostnader skal bæres av tiltakshaver  
Ut fra tiltakets og skadens karakter på naturmangfoldet anser en ikke at de er skade på 
naturmangfoldet av betydning. Det vil ikke bli gjennomført tiltak innenfor skutertraseen. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker  
Skuterløypen er ikke lagt inn i et område med viktig naturmangfold. I området er det fremdeles 
landskapsområder med villmarkspreg. Løypen påvirker ikke utbredelsen av disse.  
 
Det er lagt til rette for lav fart i deler av områdene (20 km/t) og 50 km/t på resterende. Lav hastighet 
og jevn fart er mer viltvennlig enn høg hastighet da en kommer overraskende vilt i området. 
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Nummer 

Innspill Kommentar 

1 Statskog 
Vil ikke motsette seg en skuterløype på deres grunn men den må omfatte: 
regulere trasevalg, bredde på denne, ansvar for drift og vedlikehold, 
merking/skilting av traseen og spørsmål rundt eventuell løypeavgift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forholdet rundt parkering bør også avklares i denne forbindelse. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før 
grunneier har samtykket. Samtykke må hentes før kommunestyret vedtar 
løypen.  
 
Kommunen har det overordnede ansvaret for at løypene er tilstrekkelig 
merket, men kan inngå avtaler med andre aktører om drift og vedlikehold av 
løypene. Løypene bør merkes med merkestikker som er utstyrt med refleks. 
Krav til frekvens på merkestikker må vurderes ut hva som er nødvendig med 
tanke på sikkerhet. Ved merking bør det tas hensyn til om løypa går over eller 
under tregrensen, kontrastvirkning etc. slik at det ikke er vanskelig å følge 
merkingen også i dårlig sikt og kritiske situasjoner. 
Merkingen av snøscooterløypene skal som hovedregel ikke stå hele året 
gjennom, men settes ut etter at snøen er kommet om høsten og tas inn før 
snøen går om våren. 
 
 
Det er signalisert fra adm.ledelse i kommunen at en ikke igangsetter 
planutarbeidelse med reguleringsplanen av parkeringsplassen før forskriften 
er vedtatt og godkjent. 

2 Lise Dillan 
Utredningen er ikke gjort i henhold til «Veiledning – støy og planlegging av 
snøskuterløyper» utarbeidet per 10. januar 2018 av Miljødirektoratet, punkt 
4, som omhandler løyper innenfor minsteavstandene, samt vurderinger opp 
mot viktige og svært viktige friluftsområder, som disse områdene går inn 
under. Støyen vurderes ikke konkret mht vegetasjon og topografi, og 
buffersonevurderingen følges kun av kortere kommentarer. Løypa er blant 
annet foreslått over snaufjell, og støyen vil bære langt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der «kunnskap ikke foreligger om viktige forhold må det i nødvendig grad 
innhentes ny kunnskap. Utredningen bør gjennomføres i henhold til 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.» 
Konsekvenser for dyreliv er ikke utredet. Løypa går rett i gjennom 
bjørnehabitat, og man finner både jerv, gaupe og kongeørn i området. Det er 

Løyper bør ikke legges så tett opp til viktige friluftslivsområder for 
vinterfriluftslivet at disse områdene vil bli forringet av støy fra 
snøskuterløypene som overstiger grenseverdien (Veiledning – støy og 
planlegging av snøskuterløyper, dn. 10. januar 2018).  
 
Det er viktig å vise til at det i veilederen står bør og ikke skal. Støy er vurdert 
i.h.t. tabell 2 i veilederen. Støy vil kunne bære lengre i snaufjell enn ved 
vegetasjon. Miljødirektoratet anbefaler å gjøre supplerende støyberegninger 
dersom det er behov for å legge løyper innenfor minsteavstandene til viktige 
friluftsområder, og kommunen ønsker mer eksakt kunnskap om rekkevidden 
av støy inn i de viktige friluftslivsområdene. Hvis løypene ligger i åpent terreng 
der lyd i utgangspunktet vil kunne bære langt, og der de viktige 
friluftslivsområdene ligger på ugunstige mottakerpunkt i forhold til løype, bør 
minsteavstanden settes til minst 450 meter. Med ugunstig mottakerpunkt 
menes områder hvor det er lite skjerming og dempning av støyen fra løypene. 
 
I beregningen av minsteavstand er det tatt høyde for mange ulike forhold, så 
Miljødirektoratet mener det ikke vil være behov for ytterligere utredninger 
knyttet til støy der kommunene overholder anbefalte minsteavstander. 
 
Kommunedirektøren viser til at kommunen forholder seg til de 
minsteavstander som er oppgitt i veilederen på 450 meter, men ikke følger 
anbefalingene til veilederen å gjennomføre supplerende støymålinger der 
friluftsområdene ligger innenfor minsteavstanden. Hele løypen ligger innenfor 
et vinterfriluftsområde. 
 
Miljødirektoratet har utarbeidet en liste over arter en bør ta hensyn til. Ingen 
av kriteriene som er fastsatt av Miljødirektoratet gjør seg gjeldende.  
Utredningen skal ta utgangspunkt i kunnskap som er tilgjengelig. 
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også opprettet områder for den utrydningstruede fjellreven i områdene rundt. 
Dette er ikke omtalt i utredningen.  
 
 
 
Det mangler dokumentasjon på at utredningen er utført av sakkyndig og 
godkjent person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivt jaktterreng og svært viktige friluftsområder  
Graddis hyttefelt og andre brukere av områdene har i dag kun to områder 
hvor man kan bevege seg uten støy fra snøscooter: Saltfjellet 
landskapsvernområde samt Svarthammeren og Skaitisiden, med et utall 
flotte toppturer og populært og produktivt jaktterreng. Løypa foreslås rett 
igjennom disse områdene, og siden naturen her er svært åpen og langstrakt, 
vil støy som tidligere nevnt, bære svært langt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Parkering og knutepunkter  
Det synes ikke å være gjort adekvate markedsanalyser for Skaiti Fjellcamp 
og Fjelltjeneste AS, utover at de selv mener de vil tjene på denne løypa. Vi 
stiller noen spørsmål i så måte:  
 

Kommunedirektøren viser at til det er tatt utgangspunkt i naturbase og 
artskart. Men ser av noen tilbakemeldinger at det ønskes nærmere 
vurderinger omkring arter som bla. rype. Fylkesmannen har ikke gitt innspill 
vedrørende naturmangfoldet og de vurderingene som er gjort i utredningen.  
 
Utredningen bør gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av 
personer med relevant faglig kompetanse.  
 
 
Kommunedirektøren vises til veilederen som sier bør og ikke skal. Veilederen 
er fulgt ved vurdering konsekvenser Naturmangfold. Kommunen skal også i 
sitt vedtak vurdere virkingene etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Kommunen 
mener at vurderingene er gjort av fagperson med relevant kompetanse.   
 
I forhold til utredningskrav skal det i prosessen vises til andre friluftsområder 
med lignende kvaliteter: Kommunedirektøren viser til Konsekvensutredningen 
som viser andre områder med lignende kvaliteter vinterstid. 
 
Innenfor Saltdal kommune er det flere andre vinterområder med vesentlig 
høgere bruk. Eksempelvis nevnes Trollhaugan/Skjevlfjell, Saltfjellet, 
Krokvatn/Holmvatn. Som vinterområde regnes det totale området å ha noe 
verdi. Området er viktig for de som er bosatte og andre med tiknytning til 
grenda (hytter, caravan). 
 

Hvor mye av har 
kommunen av 
tilsvarende 
friluftsområder i 
kommunen: ID  

Områdenavn  Kategori  Verdi  

FK00000987  Graddis  Utfartsområde  Svært viktig  
FK00000961  Viskisområdet  Utfartsområde  Svært viktig  
FK00000886  Dybendalen  Utfartsområde  Svært viktig  
FK00000842  Namnlausdalen  Stort turområde 

med 
tilrettelegging  

Svært viktig  

FK00000957  Trollhauan/Skjevlf
jell  

Utfartsområde  Svært viktig  

FK00000887  Storbotnheia  Utfartsområde  Svært viktig  
 
Kommunedirektøren viser til støykartet som er basert på Dns veileder. 
Utenfor denne sonen kan det være støy. 
 
Konsekvensutredningen viser til at friluftsinteressene blir forringet i området 
 
 
 
Planlegging av snøskuterløype har gått over lang tid. I forbindelse med bruks 
og verneplan Junkerdal/Balvatnet/kommunedplan Saltdals østre side ble 
verneområdene på østsiden trukket lengst mulig øst for å kunne ivareta en 
fremtidig snøskuterløype.  Det er et politisk ønskeom å tilrettelegge for 
snøskuterløype for allmennheten og de som er i Skaiti. Dette gjelder også  for 
Fjellcampen. Kommunedirektøren viser til at formålet med løypen også har et 
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Hvorfor skal flere/nye scootertursister og tilkjørende scooterbrukerne ønske 
å ta turen over fjellet og ned til campingplassen i Skaiti? Faren er stor for at 
Skaiti Fjellcamp og Fjelltjeneste AS taper kampen om turistene, fordi 
svenskene tilbyr billigere valuta, svenskhandel, mat og alkohol, billigere og 
bedre tilrettelagt overnatting, motorsportsarrangementer samt et eldorado av 
skuterløyper rett ved overnattingen. 
 
 
Hyttefeltets parkering – det nærmeste, enkleste, men farligste 
alternativet?  
Den lille parkeringsplassen ved Rv 77, Graddis hyttefelt, ble anlagt og 
tilrettelagt av Statskog i 1974 for hyttefeltet de eier festetomter i, og således 
er forpliktet til å holde adkomst til med hengebru og parkering. 
 
Det er en risiko for at tilreisende som vil kjøre scooter i den foreslåtte løypa 
heller stopper, lemper av, og plassere sine biler og hengere ved den lille 
parkeringsplassen som er tilrettelagt av Statskog for Graddis hyttefelt. Den 
er gratis, og den ligger rett ved riksvei 77. 
 
 
1.7 Næringsutvikling – noen synspunkter: 
 
Vi har liten forståelse for at man tilgodeser én enkelt aktør og arbeidsplass, 
på bekostning av bærekraftige næringsaktører som allerede eksisterer via for 
eksempel reindrifta.  
 
Økt privat skutertrafikk i nær lokalisasjon til Graddis Hyttefelt, vil også 
kunne bidra til å delvis frata Graddis Fjellstue ved familien Myrvang, 
inntektene de i dag har ved leiekjøring for transport og salg av ved og forråd 
til store deler av hyttefeltet vinterstid.  
 
Med dette forslaget setter man lokale næringsaktører opp i mot hverandre, og 
kommunen tar i praksis stilling: i mot reindrift og organisert leiekjøring fra 
næringsaktøren Myrvang i området, til fordel for campingturisme basert på 
motorisert ferdsel hos Skaiti Fjellcamp og Fjelltjeneste AS. 
 
 
1. 8 Motorsport i svenske og norske fjell og vernesoner?  
Promillekjøring, samt norsk villmannskjøring og motorsport av ekstrem 
karakter, er behørig dokumentert av både Arjeplog Kommune, 
oppsynsmyndigheter på norsk og svensk side ved Tom Wicklund (se 
høringsuttalelse fra 2017), svenske reineiere med beitemark i den foreslåtte 
traseen ved Anders Erling Fjällås, samt brukere av naturen i områdene i 
Skaiti og Graddis, og videre av scooterklubben Bent n´ broken med sete i 
Rognan. Her er også god dokumentasjon pr nedlastet videomateriale på bruk 
av ulovlige beltedybder beregnet på pin-pointing og ekstremkjøring som 
innebærer velt med fare for egen helse, kjøring over trær, over åpne vassdrag 
og over barmark i vårløsningen med mer. 
 
Det går ikke frem av utredningen hvordan, eller om, man tenker å stoppe 
verken den ulovlige kjøringen, eller hindre ny utbredelse i sammenheng med 
en norsk løypetrasé. 

næringsaspekter i seg ved at de som er boende på campen, har hytte eller er 
fastboende kan komme seg til Sverige fra Skaiti på snøskuter. I dag kjører 
disse til grensen.  Kommunedirektøren mener det er viktig å bevare det 
næringslivet en har i grenda.  
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren viser til at løypen starter ved parkeringsplass Skaiti og 
ender opp ved parkeringsplass Grensen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren ser ikke hvordan en snøskuterløype skal kunne innvirke 
eller være konkurransedrivende ovenfor Graddis fjellstue. Graddis fjellstue 
har ikke gitt innspill til denne løypen. Når det gejlder reindirft er det 
utarbeidet egen Ku på denne, samt reindriftens interesser ivaretas av 
Fylkesmannen og Balvatn reinbeitedistrikt, samt Svenske reindrift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren viser til at dette er elementer som ikke vedkommer 
saken. Kommunen har fått med seg at grensen har vært steng for 
skuterkjøring, og dette på grunn av reindrift.  
 
 
 
Hvilken aktivitet som forekommer på svensk side er et anliggende for svenske 
myndigheter og ikke norske. Det vil selvfølgelig være dialog med svenske 
myndigheter vedrørende informasjon på norsk side om hvilke regler som 
gjelder i Sverige. I tillegg forutsetter innspillet at ulovlig kjøring i Sverige vil 
automatisk vil ha sammenheng med traseen fra Skaiti.  
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Vi stiller spørsmål ved hvorfor Saltdal kommune nok en gang kommer med 
et løypeforslag for snøscooter, som strider i mot det næringen selv sier er 
fremtiden, og ennå merkeligere: i mot den samlede og svært kommunetunge 
prosjektgruppas uttalte intensjon? 
 
Løypa er foreslått igjennom reinbeiter, rovdyrhabitater for blant annet bjørn, 
jerv, gaupe og kongeørn. 
 
 
 
Avslutningsvis: Vi var senest på jakt i området i november. Her kom vi over 
påbegynt hugging av trær i den aktuelle løypetraseen, før dette er behandlet 
og behørig utredet. Det styrker ikke verken saken eller troverdigheten rundt 
utredningen. 
 
 

 
 
Tilrettelegge for snøskuterled i Skaiti er en politisk beslutning. Det er Saltdal 
kommunestyre som fastsetter næringsmessig satsning. At det vil være 
divergens mellom ulike satsningsområder er vanlig.     
 
 
Kommunen viser til utredning naturmangfold. Det viser små konsekvenser for 
naturmangfold. At traseen å gjennom habitater til rovvilt anses ikke som 
vesentlig.  Fylkesmannen har ikke gitt noen uttalelser angående disse artene 
som nevnes. 
 
Ryddet trase er samme trase som skiløypen som benyttes. 

3 Bodø og Omegn turistforening 
Den planlagte løypa går i et område som folk benytte til dagsturer og de som 
går hytte til hytte. Skutertrafikk vil være til sjenanse for de som utøver 
tradisjonelt friluftsliv i området. En snøskuterløype har betydelige 
miljøkonsekvenser og omfattende ulemper for fastboende, reindrift 
grunneiere i etablerte hyttefelt og friluftsliv. Foreningen er negativ til 
etablering av slik løype.  
 
 
 

Kommunedirektøren vurderer saken slik at forskriften gir åpning for 
etablering av snøskuterløyper der løypenetter er i henhold til denne. Dersom 
en vurderer at løypenettet er i strid med forskriften bør løypen ikke 
godkjennes. Kommunedirektøren forholder seg forskriften og de utredninger 
som er gjort i saken.  Kommunen viser til at løypen vil ha negativ påvirkning 
for utøvelse av tradisjonelt friluftsliv i området.  I konsekvensutredningen er 
det vist til turistforeningens løypenett. Vinterløype fra Graddis – Skaiti – 
Balvatn – Evenesdal er en vinterløype som er i mindre bruk enn andre 
vinterløypesystem i Saltdal. Skiturer inn Argaladdalen mot Balvatn er ikke å 
anbefale på grunn av fare for snøskred.  En anser at konflikt mellom turgåere 
hytte til hytte er liten i området.  

4 Kjell-Gunnar Brenna 
Vi kan heller ikke se at vårt ønske om å bli rådført som «ressurspersoner» er 
ivaretatt, men at det likevel vises til dette!   
 
Tidligere avstandsbegrensninger for kjøring til fritidseiendommer er fjernet, 
og infrastruktur for hytter på Fredheim, Austerås og i Skaiti (nedre) vil nå 
innebære at kjøring i større grad vil kunne få sitt utspring fra hytteveggen, 
med trafikk gjennom hyttefeltet, og mellom fastboende, for å komme ut i 
løypa og/eller parkere skuter/ATV.  
 
Plassering og utforming av parkering krever tilpasninger, skiltplaner og 
fullstendig driftsplan før etablering og eventuell bruk av kommunalt avsatte 
midler. 
 
Femårsevalueringen av forskrift for motorferdsel i utmark foreligger nå i 
departementet og vil i noen grad være førende for den videre tilrettelegging i 
Saltdal kommune.  
 
Det er sterkt beklagelig at rydding av løypa allerede er iverksatt og at man på 
denne måten har foregrepet begivenhetenes gang, og vedtak. Det er 
selvfølgelig fortsatt behov for justeringer for å gi så fullverdige løsninger 
som mulig. 
 

 
Det er ikke referert til Kjell Gunnar Brenna som ressursperson. I Ku for 
friluftsliv er det nevnt lokale ressurspersoner.  
 
Endring i motorferdselslova der avstandsbegrensningene er endret for 
transport til hytte har ingen påvirkning på denne forskriften.  
 
 
 
 
Parkeringsplass vil opparbeides 
 
 
 
Saltdal kommune kjenner ikke til noen 5 års vurdering. Vedtak om forskrift vil 
vare inntil kommunestyret opphever den ved vedtak.  
 
 
Saltdal kommune har fått melding om rydding av en trase i Skaiti, men har 
ikke noe grunnlag for å uttale seg om hvor det er hugget. 
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Det statistiske grunnlaget er foreløpig utilstrekkelig. Dette gjelder så vel 
brukerfrekvens for selve løypa, men også trafikkvurdering for biltrafikken på 
Skaitiveien og Skaiti (nedre).  Nedre Skaiti ser en ikke at det skulle bli noe 
trafikk da den ikke er tilknyttet noen skuterløype. 
 
Er parkeringsplassen en langtidsparkering for biler og skuterhengere (f.eks. 
oss som er lokale brukere, hyttefeltene i øvre og nedre Skaiti, Skaiti 
Fjellcamp`s caravangjester samt eksterne brukere som alternativ til 
Riksgrensen i Graddis)? 
 
Er parkeringen en korttidsparkering som vil gi økende trafikk med bil og 
henger langs veien gjennom bebyggelsen? Med behov for tilleggsparkeringer 
andre steder i øvre og nedre Skaiti? 
 
Skal hytteeiere som har skuter og ATV parkert ved hytta, kjøre ned til veien 
for videre transport med bil og henger gjennom bebyggelsen til løypa? 
 
Skal skuter/ATV kunne parkeres uten tilhenger på parkeringsplassen? 
 
 
Har Statsskog, eller andre, planer om å bygge skutergarasjer for utleie? 
 
 
 
Risikerer man ulovlig kjøring med skuter gjennom bebyggelse på/langs vei ?  
Risikerer man ulovlig kjøring gjennom hyttefeltet og bebyggelsen? 
Risikerer man ulovlig kjøring langs vei til nedre Skaiti? 
 
Forretningsidè for parkeringsplassen? Kostnader for brukerne. Inntekt 
Saltdal kommune eller Statskog?. Drift og vedlikehold (snørydding) 
 
Vil hytteeiere som i dag parkerer på plassen, risikere trengsel eller 
kostnader? 
 
 
Skilting må på plass ved Klippåga mot Brattlia med blindvei, 
parkeringsforbud og reservasjon for parkering til turistlinja og Trygvebu. Det 
vil ikke bli akseptert parkering ved Brattlia, og det vil heller ikke bli 
akseptert økt trafikk med biler og tilhengere for å snu. 
 
 
Vannreservoirene må skiltes med «motorferdselforbud» ved 66.78945N – 
15.71110Ø. Det er også krav til skilting ved Sagbekktjønna for 
Drikkevannsskilde. To skilt ble satt opp etter varsel fra Mattilsynet i 2019, 
men disse ble utsatt for hærverk, og må nå på plass igjen ved 66.78691N – 
15.71595Ø og 66.78643N-15.71511Ø 
 
Skilting iht pkt II-12  ovenfor,- ved parkering.  
For å begrense trafikken inn mot Brattlia, samt opprettholde 
parkeringsmulighet for DNT ved 66.79559N - 15.70133Ø 
 

 
 
Det fremkommer av KU utredningen antall forventet snøskutere tilknyttet. 
 
 
 
 
Parkeringsplassen er offentlig og skal benyttes til de som kjører løypetraseen.  
Hvor brukerne kommer fra er irrelevant. 
 
 
 
Bruk av parkering og trafikk vil fremkomme av reguleringsplan 
 
 
 
Parkeringsplassen skal i all hovedsak benyttes for snøskuterløypen. 
 
 
Det skal reguleres til offentlig parkeringsplass. Hvordan p-plassen reguleres vil 
kunne fremkomme av parkeringsplassen og egne regler for parkeringen.  
 
Saltdal kommune har ikke mottatt noen henvendelser om bygging av 
skutergarasjer. 
 
 
Det er ikke tillatt med kjøre utenfor regulert løype i forskriften.  
 
 
 
Det vil lages eget budsjett for opparbeidelse og vedlikehold av 
parkeringsplassen.  
 
Det er i dag ikke parkeringsplass på det området som er tiltenkt parkering til 
skuterløypen. 
 
 
Det skal snus på tiltenkt regulert p-plass. 
 
 
 
  
 
To hytter har lagt inn vann fra Sagtjønn.  Sagtjønna følger opp med sagbekken 
mot skuterløype. Skuterløypa er ca. 700 meter fra tjønna. Sagtjønna ble før 
brukt som drikkevannsforsyning til beboerne i Skaiti, men det er nå eget 
grunnvannskilder til disse.  En anser ikke det som noen stor risiko for 
forurensing av drikkevannet. Til de to hyttene.  
 
Når det gjelder skilting m.m. tas dette opp ved etablering av 
parkeringsplassen.  
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Hva er forventet trafikkøkning mellom Skaiti Fjellcamp  og utgangspunket 
for skuterløypa?   
 
 
 
 
Risiko for økning i ulovlig kjøring som må forebygges langs vei, og 
gjennom bebyggelsen, til og fra foreslått utgangspunkt for                         
skuterløypa. Snarvei og force majeure langs dagens trasè gjennom Tausa 
hyttefelt  og til løypa gjennom port i reingjerdet omkring 66.78839N – 
15.72473Ø 
                       -  
Det er allerede veletablerte (lovlige og ulovlige) skutertrasèer i Skaiti, 
Vinteren 2020 ble disse ekstra mye brukt) som resultat av koronastengning i 
Sverige samt at reingjerdet over Austerås og Fredheim ble restaurert og 
flyttet over høyde 606,6 Snokammen. Kjøreskader på det nye gjerdet ble 
dokumentert og utbedret.. 
 
På vegne av grunneierne på Austerås og Brattlia håper jeg at tiden benyttes 
til å sikre bedre konsekvensutredning, at det fremlegges økonomi- og 
driftsplaner, at man lager sikrere prognoser for bruksfrekvens, etablerer 
kontrollrutiner og at man forsikrer at grensepassering kan foretas slik løypa 
er tegnet,- også etter covid-19.  

 
Forventet økning vil fremkomme av reguleringsplanen.  Men det er rimelig å 
anta at det er korrelert med antall caravanplasser på området. Trafikkøkning 
vil i all hovedsak være tilknyttet helger og mindre på hverdager da 
caravanplassen er mindre i bruk. 
 
 
Det er kun tillatt med kjøring på godkjent trase. 
 
 
 
 
 
Det foreligger ikke noe godkjent løypenett i Skaiti. Saltdal kommune ser ikke 
sammenheng mellom skader på reingjerdet og ny skuterløype. 
 
 
 
 
Det vil i kommunens budsjetter bli satt av egne poster for drift og vedlikehold 
dersom forskriften vedtas.  Det er politiet som skal sikre kontroll med 
snøskuterløypen. Saltdal kommune har ikke politimyndighet men kan holde 
oppsyn med løypenettet.  Når det gjelder kjøring og kryssing av grensen vil 
den forekomme slik som i dag. 

5 Svenske Samernes riksforbund 
SSR har tagit del av Semisjaur Njarg samebys yttrande och ställer sig bakom 
detta i sin helhet. SSR lämnar utöver detta följande övergripande synpunkter 
på förslaget.  De områden på svensk sida som kommer att påverkas har tidvis 
årliga skoterförbud, vilket inte alltid uppfattas eller respekteras av 
skoterförare. Den bristande tillsynen innebär också medföra att det är svårt att 
lagföra och stävja problematiken till fullo.  Den snabba teknikutvecklingen har 
inneburit att det idag finns flertalet snöskotrar som är skapta för bland annat 
klättring, detta medför att i princip hela landskapet blir tillgängligt för 
skotertrafik. SSR menar att norska myndigheter m.fl. måste hörsamma och 
beakta de synpunkter som framförs av de berörda samebyarna.  
Avslutningsvis vill SSR lyfta fram att det är positivt att Saltdal kommun valt att 
kommunicera med Arjeplogs kommun i saken. SSR anser att det är av stor vikt 
att en kontinuerlig dialog sker inom dessa områden som berörs och påverkas 
av den gränsöverskridande renskötseln 
 

 
Kommunedirektøren viser til at dialog med svenske myndigheter, informasjon 
til norske skuterkjørere er viktig på Norsk side uavhengig om de kommer 
kjørende fra Skaiti eller fra parkeringsplass grensen. Kommunen vil i løpet av 
prosessen vurdere ekstra informasjon for skuterkjørere på norsk side i 
samarbeid med svenske myndigheter. 

6 Arjeplog kommunestyre 
Kommunen är mot den bakgrunden i nuläget mycket restriktiv till nya 
leddragningar som skulle bidra till att öka skotertrafiken i området. Att 
berörda samebyar är konsulterade och gett sitt medgivande är en 
förutsättning. 
 
Kommunen har därför i samverkan med olika aktörer starta upp ett 
utvecklingsarbete för en hållbar skotertrafik. Från det uppstartade arbetet 
ser man redan idag positiva effekter men det återstår framgent arbete för 
att nå målet med en hållbar skotertrafik. Kommunen är mot den 
bakgrunden i nuläget mycket restriktiv till nya leddragningar som skulle 

 
Svenske samebyer har ikke gitt samtykke til etablering av løypen. 
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bidra till att öka skotertrafiken i området. Att berörda samebyar är 
konsulterade och gett sitt medgivande är en förutsättning. 
 
Arjeplogs kommun anser att den föreslagna föreskriften skulle ha en 
negativ inverkan på målet om en mer hållbar skotertrafik i kommunens 
fjällområden. Vid förverkligande av föreslagen föreskrift skulle kommunen 
behöva överväga att begränsa terrängkörning i området (med stöd av 3§ 
terrängkörningslagen (1975:1313) och 15§ terrängkörningsförordningen 
(1978:594)) längs riksgränsen för att förhindra ökning av ovan beskriven 
problembild i området.  
 

 
 
 
 
Kommunen har hatt informasjonsmøte med Arjepog kommune, 
næringsaktører og rendrift i området. I all hovedsak informasjon om løypen til 
grensen.  At Arjeplog kommune signaliserer at de overveier å begrense 
terrengkjøring langsmed riksgrensen tilsier at dialog med kommunen og 
næringslivet må prioriteres. En terrengforbud vil ikke bare virke inn på løypen 
fra Skaiti, men også de kjøretøy som plasseres på parkeringsplass norsk og 
svensk side.  

7 Naturforvaltningsutvalget-BOT, Bodø og omegns Turistforening  
Sjøgata 27 
Det er spesielt større, ville dyr og fugler som kan forstyrres av skuterkjøring 
på snødekt mark. Slike arter bruker gjerne store områder. Man må derfor 
vurdere hvor i terrenget skuterløypa skal gå for å ivareta artene på best mulig 
måte. Vinterstid er mange arter relativt sårbare grunnet dårlig tilgang på mat 
og harde værforhold. I tillegg reproduserer mange arter i slutten av 
skutersesongen. Snøskuterkjøring vil derfor forstyrre dyrelivet mer i sårbare 
perioder. Det finnes relativt lite kunnskap om den konkrete effekten 
snøskuterkjøring har på artenes overlevelse og reproduksjon. Når man skal 
vurdere snøskutertraser og regler for kjøring, må man derfor ofte legge vekt 
på føre-var-prinsippet. 
 

 
 
Det vises til KU virkningene for Naturmangfoldet. Konsekvensen for 
naturmangfoldet anses som ubetydelig (0). 

8 Semisjaur-Njarg Sameby 
Redan 2017 så avstyrkte samebyn planerna på att dra skoterleder från 
Norge in till den svenska gränsen eftersom det enda syftet med detta är att 
möjliggöra för ytterligare norska skoteråkare att nyttja Arjeplogsfjällen för 
rekreation och lek på bekostnad av en ökad störning på framförallt djurliv. 
Samebyns renskötsel är i det stora hela redan mycket hårt drabbad av de 
störningar som skoterturismen ger upphov till och ser i dagsläget inga som 
helst fördelar med det förslag som är framlagt. 
 
Våren är den känsligaste tiden för renen. Vajorna som ska kalva har levt på 
negativ energibalans under vintern har inga reserver att slösa på att 
undvika skotertrafiken, som redan är för stor inom samebyn, ytterligare 
störningar som den här leden kommer att ge upphov till är inte acceptabelt. 

 
Det vises til kommentarene til innspillet fra Semisjaur-Njarg Sameby i 
kommunestyresak.  Kapittel 7 omfatter konsekvensutredning vedrørende 
Semisjaur-Njarg Sameby. 
 
Etableringen vil ikke gi økning i antall snøskutere. De som i dag bor ved 
campingen kjører til parkeirngsplass ved grensen og kjører derfra. Å 
tilrettelegge for kjøring fra Skaiti skal være med på å sikre eksistensgrunnlaget 
for Skaiti Fjellcamp. 

9 Norsk Ornitologisk forening 
Konsekvensutredning.pdf» er det eneste som vi har funnet hvor fuglelivet i 
området omtales. «Jordugle (Asio flammeus), fjellvåk (Buteo lagopus) 
observert under feeding. Begge registrert under matsøk. Alle disse 
risikovurdert.» 
 
Som et minimum hadde NOF Nordland forventet at kommunen hadde 
fremskaffet en oversikt over rødlistearter som er registrert i området og gjort 
en vurdering av tiltaket opp mot disse. Som eksempel er arter som lirype og 
sivspurv ikke vurdert. En etablert snøskuterløype vil påvirke 
naturmangfoldet gjennom hele året, blant annet gjennom nedtråkking av 
vegetasjon og slitasje på jordoverflaten og ikke bare i den tid løypen er 
berammet åpen. Kartleggingen må derfor måtte gjelde hele året. 
 

 
Saltdal kommune har vurdert påvirkningen i den perioden skuterløypen skal 
benyttes. Løypen skal kun kjøres ved snødekket og frossen mark. Det vises til 
KU der de karplanter som kan eventuelt påvirkes er av levedyktige bestander. 
 
 
Kommunedirektøren viser til at det på bakgrunn av innspillet at rødlistearter 
av fugl er vurdert etter Naturmangfoldlova § 8-12. Bakgrunnsdata vil være 
artskart og naturbasen.  Gjennomgangen får ingen konsekvens for 
verdisetting og konsekvens for naturmangfold i området.       
  
 
I kommunestyrets vedtak skal det foreligge vurderinger etter kriteriene etter 
Naturmangfoldlova §§ 8 -12.  Vurderingene gjøres i eget notat.  Vedtak osm 
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Konsekvensutredningen, slik den foreligger anser vi ikke å tilfredsstille 
Naturmangfoldlovens (NML) § 7 krav til begrunnelse for offentlige 
myndighetsbeslutninger. Vedtaket bryter dermed med NML §8 om at 
offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
 
 

ikke inneholder vurderinger etter disse kriteriene medfører 
saksbehandlingsfeil. 

10 Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen fraråder av hensyn til samlet belastning for reindrifta at 
løypetraséen Skaiti til grensen opprettes. Løypen er planlagt å gå gjennom 
reindriftas særverdiområder og minimumsområder. Vi vurderer at 
snøscooterløypen vil være til vesentlig skade og ulempe for reindrifta.  
 
Kommunens konsekvensutredning har dere brukt den minste 
varsomhetssonen/influenssonen på 1000 meter. Side: 2/4  
Fylkesmannen mener at den antatte unnvikelsessonen må beregnes større enn 
dette. Det laveste skalanivået er område 
t de fleste rein trekker unna på grunn av direkte forstyrrelser fra et inngrep eller 
menneskelig aktivitet, uavhengig av årstid (ca. 1 km radius). Det mellomste skalanivået 
er et litt større område, hvor mange av dyrene fortsetter å bevege seg bort fra 
inngrepet og reduserer arealbruken, noe avhengig av årstid og dyrekategori (ca. 3 km 
radius). Det høyeste skalanivået er området hvor de mest sårbare og sky dyrene 
trekker unna og reduserer arealbruken, for eksempel kalvdrektige simler på 
våren (ca. 5 km radius).  
 
Unnvikelseseffektene varierer med årstid, beiteforhold, topografi, omfanget av 
aktivitet, øvrige inngrep og tamhetsgrad/sårbarhet hos reinen. Snøskuterløypa 
er planlagt å gå gjennom vinterbeite for produksjonsflokken. Produksjonsflokken 
består hovedsakelig av drektige simler, og disse er særskilt følsomme mot 
forstyrrelser. Påvirkningen på vinterbeitet må derfor antas å være større enn det 
kommunen har beregnet i konsekvensutredningen. 
 
 
Produksjonsflokken består hovedsakelig av drektige simler, og disse er 
særskilt følsomme mot forstyrrelser. Påvirkningen på vinterbeitet må derfor 
antas å være større enn det kommunen har beregnet i 
konsekvensutredningen. 
 
Senvinterbeitet i Graddis er spesielt viktig for rein i år med mye snø og låste 
beiter slik som vinteren 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endringene som fylkesmannnen viser til tas inn i forskriften. 
 
 
 
 
 
 
Det er lagt til grunn et influensområde på 1000 meter (jfr. veileder for 
planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften, Miljødirektoratet, 
20.10.2018).  Kommunedirektøren viser til at influensområdet kan være 
større enn dette slik som Fylkesmannen refererer til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Størstedelen av hovedflokken blir samlet i lavereliggende områder (Mavas 
og omegn) i Sverige og flyttet til Norsk side.  
 
 
 
Graddis benyttes av strørein etter at hovedflokken er sluppet på 
vinterbeitene i Sverige. Det er ikke snakk om store flokker. Graddis er viktig 
da det er lite snø og spesielt viktig er rabbene der snøen fyker av.  
I 2020 har det bla. vært nødvendig å fore rein i Skaiti.  
 
Graddis er i dag ikke nevnt i distriktsplanen som viktig vinterbeite. 
Vinterbeitet i Graddis er mindre og er ikke tilpasset den driften Balvatn 
reinbeitedistrikt har. Normaltilstanden er at driften er basert på 
hovedflokken og det vil derfor ikke være påregnelig at hovedflokken og 
dagens drift er tilknyttet dette området. Dette betyr ikke nødvendigvis at 
området er mindre viktig. Distriktet mener at området er et viktig 
vinterbeite og at det er tilgjengelig. Skuterløypen kommer til å være en 
permanent forstyrrelse og området blir utilgjengelig. Siden distriktet er lite 
er de avhengig av alt tilgjengelig vinterbeite.  I spesielle situasjoner der det 
er låste beiter er det behov for foring slik s0m i 2020.  
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Ved utredning av løypene må det avklares hva som er å anse som 
normaltilstand, men også ha fleksibilitet til å møte spesielle situasjoner.»  
 
 
 
 
Fylkesmannen foreslår følgende bestemmelsen til forskirften § 3 a. 
3a) løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 1. mai. Traséer som 
berører sentrale områder for kalving, flytting av rein og/eller senvinterbeiter 
skal stenges senest 15. april. Dette gjelder traséen fra Skaiti til grensen. I år 
det ikke er rein i de aktuelle kalvingsområder og/eller senvinterbeiter, kan 
kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringen holde løypenettet åpent 
lenger. For utsettelse av tidspunkt for stenging utover 25. april for traséer i 
kalvingsområder eller flyttleier, må det sendes begrunnet søknad til 
statsforvalteren.» 
 
Det er i naturmangfoldloven § 49 sagt følgende om utenforliggende 
virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde:  
Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på 
verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene 
tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av 
vilkår. For annen virksomhet gjelder aktsomhetsplikten etter § 6.  
 
 
 
 
Formålet med Junkerdal nasjonalpark er bl.a. «å stimulere til opplevelse av 
natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt 
og enkelt friluftsliv». Vi forutsetter at kommunen vurderer om løypa vil 
innvirke på friluftsinteressene i nasjonalparken, ved at en viktig adkomst til 
nasjonalparken blir berørt. 
 
Friluftsliv  
Kommunen har oppfylt regelverkets krav til utredning når det gjelder friluftsliv og 
betydningen av berørte områder er vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen. 
 
Kommunens saksutredning sier at det kan oppstå brukerkonflikter knyttet opp til 
vinterjakt, oppkjørt skiløype, nærturområde til hytter og fastboende og toppturer. 
Områdets betydning og verdi for friluftslivsinteressene ser ut til å være større 
enn middels, som er verdien konsekvensutredningen opererer med. 
 
 
Vi minner om at kommunen ved fastsetting av snøscooterløyper skal ta særskilt 
hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Lovgiver har med dette gitt 
hensynet til friluftsliv en særstilling fremfor de andre hensynene, og det stilles 

Det er rimelig å anta at den strørein som oppholder seg i området som 
kommer trekkende fra Sverige også er drektige simler som skal til 
kalvingsland.   
 
Det er i konsekvensutredningen vist normaltilstanden for området. I all 
hovedsak er det strørein som trekker til området og samler seg til mindre 
flokker.  Vinteren 2020 med svært nedfrosne beiter selv i Graddis. Rein osm 
opphold seg i Graddis ble foret som følge av de dårlige beiteforholdene.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at ordlyden tas inn i forskriften, men med en 
justering av ordlyden. Se saksutredningen for kommunestyrets vedtak og 
innstilling til kommunedirektøren.  
 
 
 
 
 
 
 
Saltdal kommune viser til arbeidet med kommunedelplan bruks og verneplan 
for Junkerdal – Balvatn verneområde (2005).  Verneområdet for 
Junkerdal/Balvatn ble bla. trukket lengst mulig øst for å ivareta muligheten for 
å lege til rette for en snøskuterløype dersom dette en gang skulle bli reelt i 
fremtiden. Opprinnelige plantefredningsområdet var lokalisert helt sør til 
Skaitivegen.  Det er ved vurdering av støy tatt utgangspunkt i DN`s veildere 
om støy og skuterplanleging. Det er i all hovedsak lagt buffer på 450 meter. 
Dette i all hovedsak på områder med 50 km/timen. Det er ca. 900 metre til 
nasjonalparken på det minste. 
 
Skuterløypen vil ikke legge begrensinger på adkomst til verneområde.  
 
 
 
 
 
Miljødirektoratet anbefaler å gjøre supplerende støyberegninger dersom det 
er behov for å legge løyper innenfor minsteavstandene til viktige 
friluftsområder, og kommunen ønsker mer eksakt kunnskap om rekkevidden 
av støy inn i de viktige friluftslivsområdene. Hvis løypene ligger i åpent terreng 
der lyd i utgangspunktet vil kunne bære langt, og der de viktige 
friluftslivsområdene ligger på ugunstige mottakerpunkt i forhold til løype, bør 
minsteavstanden settes til minst 450 meter. Med ugunstig mottakerpunkt 
menes områder hvor det er lite skjerming og dempning av støyen fra løypene. 
 
Kommunedirektøren viser til at en i utgangspunktet har holdt seg til 450 
meter som er utgangspunktet for liten skjerming og demping. Traseen går i all 
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ekstra strenge krav til vedtakets begrunnelse der det er friluftslivshensyn som 
berøres.   
 
 
 
 
 
 
 

hovedsak i snaufjellet og på impediment med liten støydemping.  Kommunen 
har ikke gjort supplerende støymålinger slik anbefalt i veilederen. 
Begrunnelse vil fremkomme av saksutredningen. 

11 Statens vegvesen 
Ingen merknader 

 

12 Landsstyrelsen Norrbotn (Fylkesmannen) 
Det område på svensk sida som primärt skulle beröras av den planerade 
skoterleden är viktigt för rennäringen. Ur rennäringssynpunkt är varje 
verksamhet som potentiellt ökar skotertrafiken i området bekymmersamt. 
Länsstyrelsens uppfattning är att det idag finns ett väl fungerande samarbete 
mellan rennäringen och övriga intressen i Arjeplogs kommun gällande 
skoterfrågor. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att värna om detta 
samarbete och inte genomföra strukturförändringar som kan riskera att 
försämra hänsynen till rennäringen. 
 
 
Anslutning till annan led 
Den planerade skoterleder ser i nuläget inte ut att ansluta till en skoterled på 
svensk sida. Länsstyrelsen anser att en skoterled på norsk sida som går fram 
till svenska gränsen bör ansluta till en led på svensk sida för att kanalisera 
skotertrafiken och undvika, för rennäringen och övrigt djurliv, besvärande 
friåkning. 
 
 
 Djurliv 
Inom det berörda området finns det både enskilda individer och föryngringar 
av lodjur och järv. Lodjur räknas som sårbar (VU) och järven som nära hotad 
(NT) i årets rödlista. Järvar föder sina ungar under snön i februari-mars och 
ungarna stannar i lyan fram till april. Vid störning flyttar järvhonan sina 
ungar och då minskar ungarnas överlevnadsgrad. Även andra rödlistade 
fåglar och däggdjur finns i området på svensk sida. Ett ökat antal skoteråkare 
i området kan leda till ett ökad störning på dessa arter och kan därför inverka 
negativt på miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Storslagen fjällmiljö. 
 
 
 

 
Kommunedirektøren viser til Konsekvensutredning for løypenettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løypen er knyttet til p-plass ved grensen. Herfra kjøres det inn på 
eksisterende løypenett som det gjøres i dag. 
 
 
 
 
 
 
Det vil ikke bli økning i trafikk mot Sverige. De som har snøskuter i dag og har 
caravan og hytter i Skaiti kjører i deg til grensen å parkerer. Herfra kjører de 
med skuter inn i Sverige. Norske snøskuterkjørere må forholde seg til svenske 
myndigheters lovverk og kjøre innenfor disse rammene. 
 

13 Nordland politidistrikt 
Når nye lovlige løyper for snøscooter etableres vil det være politiets 
oppgave å kontrollere ferdselen i 
disse. 

 

14 Kathrine Omnia Strøm 
Det at forskrift er fremmet uten at fjellets utrydningstruete og sårbare fauna 
er omtalt i naturmangfoldsutredningen får Saltdal kommune til å 
framstå i et uheldig lys. Det kan ikke hevdes at naturmiljøet blir "ubetydelig 
forringet" uten skikkelig grunnlag. Naturmangfold: kun karplanter er vurdert, 
til tross for at vurdering av dyrearter også skal utføres iht loven og at data 
om dyreliv er letttilgjengelig. Naturmangfoldvurderingen er ikke fullstendig. 
 

 
Det vises ikke til hvilke arter og fauna dette skal være. Kommunedirektøren 
viser til KU og Naturmangfold. Det er gjort ytterligere vurderinger av fugl. Det 
vises til at kommunen har brukt eksisterende data for området, Naturbase og 
artskart.  
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Støy: grenseverdien overskrides mtp støy for friluftslivet, det kreves da 
konkrete støyvurderinger. Støyvurderingen er ikke fullstendig. Det er kun 
gjennomført buffersonevurderinger, med noen tekstlige betraktning. Det er 
ikke konkrete vurderinger. Det må gjennomføres en kartlegging av 
vegetasjon og topografi, disse dataene må legges inn i en støymodell for å 
få et faktisk bilde av støyen. Lyden bærer som kjent lengre der traseen 
ligger høyt og det er snaufjell, enn dersom den ligger lavt i terreng med 
skog. 
Naturmangfold 
Kathrine Omnia Strøm viser til at Utredningen er ikke gjennomført i henhold 
til notat av 7. januar 2016 fra Miljødirektoratet. (Revidert 27. april 2016) 
«Naturmangfoldog planlegging av snøskutertraseer» 
 
Det er beskrevet at naturmangfold skal utredes, og at der «kunnskap ikke 
foreligger om viktige forhold må det i nødvendig grad innhentes ny 
kunnskap. Utredningen bør gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og 
utføres av personer med relevant faglig kompetanse.» Notatet spesifiserer 
noen arter som det skal tas hensyn til, bla: fjellrev, bjørn og jerv. Dette er 
arter som finnes i området 
traseen er foreslått. 
 
Utredningen må suppleres og det må dokumenters at utredning er utført av 
en sakkyndig person. Det vises til rovdata m.m  

 
Det vises til de anbefalinger Miljødirektoratet har gjort. Kommunen har ikke 
gjort ytterligere støyutredninger i forbindelse med løypenettet. Forholdet 
støy/friluftsliv skal også konkret avveies i saksfremlegget til kommunestyret. 
Det er ikke forbud mot å lokalisere skuterløype i friluftsområder.  Deler av 
traseen liger i skog (fjellbjørkeskog) og snaufjell.  
 
 
 
Kommunedirektøren viser til veilederen om følgende s. 1 om 
kunnskapsgrunnlag og virkninger for naturmangfold: 
Utredningen skal ta utgangspunkt i kunnskap som er tilgjengelig. Der slik 
kunnskap ikke foreligger om viktige forhold må det i nødvendig grad 
innhentes ny kunnskap. Utredningen bør gjennomføres i henhold til 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. 
Det har vært gjennomgang av naturinfo som er unntatt innsyn (sensitive 
arter). At det forekommer streifdyr m.m. innenfor området av større 
pattedyr er av mindre betydning (jerv, gaupe, bjørn). Det er ingen kjente 
hilokaliteter i området av disse eller hekkeområder for sensitive arter av 
fugl.  
 
Det anses at dataene er tilstrekkelige til å si noe om konsekvensene for 
naturmangfoldet i området.  
 
 
 
 

15 Borge Sandvik 
Har vogn på skaiti fjellcamp og er veldig positiv til scooterløype.  
 

 

16 Rune og Jill Jonassen 
Har vogn i Skaiti, og håper scooterløypen vil komme. I dag må man kjøre til 
Sverige med bil og henger, og grensen er fulle av hengere, nå er det i tillegg 
ikke lov å parkere den så lenge man ønsker, så da må man frakte den tilbake, 
ser ikke på dette som noen miljøgevinst. 

 

17 Sebastian Eilertsen 
Er positiv til løype i Skaiti 

 

18 Tom Rasmussen 
Mener løype er en fin trasee 

 

19 Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Løypa ligger innenfor Balvatn reinbeitedistrikt, men er en del av vårt 
reinbeiteområde. Dersom det er mange rein i området, kan det påregnes at 
løypa må stenges. Vi har ingen øvrige merknader. 

Kommunedirektøren viser til de endringer som foreslås i forskriften om 
hensynet til reindrift i området og stenging av løypenettet. 

15 Kirsti og Helge Irgens Høeg 
Som jeg har sagt før, er jeg personlig helt imot skuterløype i Skaiti, men det 
løpet er vel kjørt. Her om dagen fikk vi en tykk konvolutt med papirer og kart 
om saken, men det er to forskjellige kart. Mange kart er undertegnet av 
Rambøll. Hvis vi forstår det kartet riktig, er traseen relativt akseptabel. Den går 
langt oppover Klipågadalen og holder seg langt unna hyttefeltet. Hvis vi ikke 
kan unngå skuterløype, håper jeg dere holder dere til Rambølls kart. 
 

Kommunedirektøren viser bare til at det er Rambølls kart som er gjeldende og 
med de datoer som er påsatt.  Kirsti og Helge Høeg har forstått dette riktig. 

16   
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Etablering av vann og avløp til nytt industriområdet gnr/bnr 42/1 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 

1. Plantegning over utbygging av vann og avløp 
2. Kostnadskalkyle 
3. Kart over området 

 
Saksopplysninger 
I forbindelse med utvidelse av fabrikken til Nexans ble det startet en dialog mellom Saltdal 
kommune og Nexans i forbindelse med behov for vann og avløp både til en del av eksisterende 
bygg som i dag ikke har vann og avløp og til nytt bygg. 
 
I den sammenheng vil det være hensiktsmessig å legge ned kommunale VA-ledninger til det 
fremtidige industriområdet som ligger rett sør for tomten til Nexans. Eier av dette arealet er i 
dag Opplysningsvesenets fond, men Saltdal kommune er nå i en dialog for å erverve 
eiendommen. 

Vurdering 
Arealet sør for Nexans har i Saltdal kommunes arealplan i mange år vært satt av som framtidig 
industriområde, men er ikke regulert. Det er fornuftig at Saltdal kommune blir eier av arealet og 
starter arbeidet med å utvikle dette. Kommunen bør derfor erverve området før det i neste 
omgang iverksettes et reguleringsplanarbeid. Etter at området blir regulert vil det være naturlig å 
legge til rette med nødvendig infrastruktur inne på området (inkl. vei, vann og avløp) slik at det 
blir attraktivt for nye bedrifter å etablere seg. Saltdal kommune har tidligere etablert 
industriveien inn fra Nerauran til Nexans, denne vil også bli tilgjengelig for det framtidige 
industriområdet. 
 
Når Nexans nå skal foreta en større investering på sin tomt var det naturlig at Saltdal kommune 
samtidig tok stilling til hvordan kommunen ønsket å koble vann og avløp fram til 
industriområdet i sør. Det er her klare synergieffekter i forhold til Nexans sine planer. 
Kommunen har vurdert to alternativer, enten å legge nye ledninger til området fra kommunale 
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VA-ledninger i Skogveien eller å koble seg på det kommunale nettet nord for Nexans og føre 
nye ledninger sørover fram mot det nye industriområdet. Etter en nærmere vurdering 
konkluderte Saltdal kommune med at det siste alternativet var mest gunstig for kommunen. 
Dette vil i tillegg være en god løsning for Nexans, som i forbindelse med sitt nybygg da kan 
koble seg på det kommunale ledningsnettet. 
 
Å klargjøre et fremtidig industriområde for tilførsel av vann og avløp vil gjøre at prosessen med 
å få startet opp nye virksomheter vil bli kortere, og Saltdal kommune vil være attraktiv for 
etablering av nye bedrifter der framføring av infrastrukturen er klargjort når reguleringsarbeidet 
blir påbegynt og ferdigstilt. 
 
I tillegg er det en gevinst for Nexans at kommunen viderefører vann, avløp og overvann rett ved 
tomten der det nye bygget skal etableres. En utvidelse av fabrikken til Nexans er en tegn på at 
ledelsen er fornøyd og vil videreutvikle Nexans på Rognan. 
 
Kostnadene for prosjektet vil bli delt mellom Nexans og Saltdal kommune, der Nexans tar deler 
av grøftekostnadene, samt at de etablerer de nye stikkene inn til eksisterende bygg og nytt bygg. 
 
I kostnadskalkylen som ligger vedlagt kommer det frem fordelingen av kostnadene. 
Totalkostnadene er på kr. 5 884 800,- eks mva. Nexans sin del av dette er på kr. 1 635 744, mens 
Saltdal kommune har en kostand på kr. 4 249 056,- 
 
På grunn av at dette er et industriområde kan ikke kommunens kostnader tas over 
driftsbudsjettet for selvkost. Investeringen må tas opp som lån og sees på som en del av 
investeringene knyttet til etablering av det nye industriområdet sør for Nexans. De kan da regnes 
inn som en del av grunnlaget for salgspris på de framtidige industritomtene.. 
 
Saltdal kommune må ta opp et lån på kr. 4 250 000,- eks mva i forhold til kalkyle. Når dette blir 
utlyst for utførelse, er det markedet som bestemmer prisen, så det kan være avvik fra kalkyle 
både oppover og nedover. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Opptak av lån på kr. 4 250 000 og renter /avdrag knyttet til dette. Investeringen legges inn som 
en kostnad knyttet til tilrettelegging av infrastruktur i industriområdet på eiendommen 42/1 sør 
for Nexans. Kostnaden inngår som en del av selvkostberegning for etablering av ny industri på 
eiendommen. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Saltdal kommune tar opp lån pålydende 4 250 000,- eks mva for etablering av vann og 

avløp til nytt industriområde på gnr/bnr 42/1 sør for Nexans tomta. 
2. Saltdal kommune innfører påkoblingsgebyr for industriområdet sør for Nexans med en 

kvadratmeter pris i forhold til de reelle kostandene, delt på totalarealet som blir 
omregulert til industriområde. 

 
 
Formannskaps behandling i møte den 17.06.2021: 
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SALTDAL KOMMUNE NEXANS VA

Bodø den 09.06.2021  Side1

Materialliste - Nexans
Post Tekst Enh Masse Enh.pris Sum
0.0 Rigg og Drift , 15% 1,00 kr  624 000,00 kr  624 000,00

1.0 Grøfter og ledninger
Graving/sprenging av grøft. Se tegningsgrunnlag samt
generelt grøftesnitt tegn.  H250  
Sum m 440  

1-ledning 100,00
2-ledninger 120,00
3-ledninger 40,00
5-ledninger 20,00
6-ledninger 160,00

Trekkerør el. 1200,00 kr  100,00 kr  120 000,00
Medlertidig omlegging av eksisterende anlegg, midlertidig
vann og avløp til bebyggelse RS
Sikkerhetstiltak ved sprengning RS
Geotekstil for separasjon bruksklasse 3 m² 500,00 kr  50,00 kr  25 000,00
VL63 PE100 SDR11 (forbruk) m 450,00 kr  350,00 kr  157 500,00
VL200 PE100 SDR11 (sprinkler) m 300,00 kr  600,00 kr  180 000,00
SP 160 PVC-U SN8 m 500,00 kr  350,00 kr  175 000,00
OV 160 PVC-U SN8 m 350,00 kr  350,00 kr  122 500,00
Kjølevann retur 315 PE100 SDR11 m 250,00 kr  900,00 kr  225 000,00
Kjølevann tur 225 PE100 SDR11 m 250,00 kr  650,00 kr  162 500,00
Markeringsbånd av metall m 450,00 kr  50,00 kr  22 500,00
Nødvendige rørbend og koblingsdeler RS kr  -
Isolering av ledninger, B=1,2 m m 150,00 kr  300,00 kr  45 000,00
Komplett grøft - Løsmasser m 400,00 kr  3 500,00 kr  1 400 000,00
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SALTDAL KOMMUNE NEXANS VA

Bodø den 09.06.2021  Side2

Nærgraving. Høyspent m 500,00 kr  150,00 kr  75 000,00
kr  -

Vannkummer. Komplett stk 3,00 kr  90 000,00 kr  270 000,00
Avløpskummer. Komplett stk 10,00 kr  30 000,00 kr  300 000,00
Pumpekum/stasjon stk 1,00 1 000 000,00 kr  1 000 000,00

Sum anleggskostnader eksl. mva. 4 904 000,00
Uforutsett, 20 %   kr  980 800,00

Sum Prosjektkostnad eksl. mva.   kr  5 884 800,00
 + 25 % m.v.a. kr  1 471 200,00
Sum anleggskostnader inkl. mva. kr  7 356 000,00
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SALTDAL KOMMUNE NEXANS VA

Bodø den 09.06.2021  Side3
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Saltdal kommune Arkiv: Q14 

Arkivsaksnr: 2021/647-2 

Saksbehandler:  Karianne Laksosnes  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 88/21 17.06.2021 

Kommunestyre 50/21 17.06.2021 

Privatisering av vei og bru Nedre Skaiti 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Skaiti 1 
2 Skaiti  2 
3 Skaiti 3 
4 Skaiti 4 
5 Skaiti 5 
  

 
 
Saksopplysninger 
Broen over Skaitielva fra øvre Skaiti til nedre Skaiti er delt i to spenn med en elvebank i senter. 
Total bredde anslås til å være ca 30 meter. Broen har ikke rekkverk og begrenset kjørebredde. 
Vegen er oppgitt i vegkart som kommunal veg med bruksklasse BkT 8-40 tonn.  
Broen har over lengre tid hatt et betydelig forfall. Det ble i rapport av 2020, utarbeidet av 
Safecontrol AS, anbefalt en stenging av broen. Dette fordi de anså at det var skader av kritisk 
betydning for bæreevne.  
Administrasjon har hatt dialog med hytteeiere i mars d.å., der blant annet tema har vært at 
kommunen vurderer å stenge broen. 
Formannskapet ble i møtet 4. mai orientert om broens tekniske tilstand og at administrasjon 
vurderte å stenge broen for ferdsel midlertidig. 
Leder for tekniske tjenester i samråd med kommunedirektøren beslutter at broen stenges innen 
kort tid, det er for stor risiko å holde den åpen for ferdsel.  
17.mai 2020 ble kommunen gjort kjent med at kraftig isgang og påfølgende vannføring i 
Skaitielva hadde presset broen ut av posisjon. Det ble iverksatt umiddelbar avstengning av veien 
til nedre Skaiti. 
Befaring avdekket at ikke bare er broen dislokalisert, men bærende konstruksjoner har fått 
massive skader. I tillegg er store deler av elvebank i senter, vasket vekk. Deler av vegen har 
også fått til dels store skader. 
 

660



Den kommunale broen er eneste alternativ til motorisert ferdsel til hytter og fritidsboliger i 
nedre Skaiti. Grunn- og hytteeiere i området er naturlig nok interessert i å beholde denne 
muligheten. Kommunen har hatt løpende dialog med representanter for disse og diskutert 
forskjellige alternativer. 
Slik saken er nå, der broen er påført skade i ukjent omfang, vil ikke kommunen kunne reparere 
eksisterende bro. Private vegeiere står mye friere i den sammenheng.  
Kommunen har vært i kontakt med Safe Control, firmaet som utfører inspeksjonene av de 
kommunale broene for å forespørre en spesialinspeksjon. De kan om ønskelig gjennomføre 
spesialinspeksjon (som beskriver detaljert skadebilde, forslag til tiltak og utbedringskostnader) 
men de kan med rimelig sikkerhet si at konklusjonen vil være samme, anbefaling om å etablere 
ny bru. En spesialinspeksjon som gjennomføres som ett enkelt oppdrag, uten å koordineres med 
øvrige oppdrag i Salten, vil ha en antatt kostand på mellom kr. 100.000 – 140.000 eks. mva. 
De anslår at etablering av ny bru vil ha en kostand på ca. 6,5 – 7,5 mill. eks. mva. 
 
Kommunene har adgang til å privatisere kommunale veger, og står relativt fritt i dette. Jfr. 
Veglova § 8. 
Det er ofte en fordel for oppsitterne å få til en løsning med kommunen om å overta 
eiendomsretten til vegen - og deretter danne et veglag.  
Dette kanskje spesielt i forhold til naturskadeerstatning. Når vegen blir tatt av skred eller flom, 
så finnes det store muligheter for å få statlig erstatning til private veger. Men erstatning er ingen 
selvfølge om vegen er offentlig eid.  
Hytteforeningen er allerede i gang med å undersøke alternativer for fortsatt bruk av broen og vil 
kontakte andre interessenter i området, slik som Statsforvalteren/Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre, Statskog, Arva og DNT/BOT. Det er også et ønske fra hytteeierne at 
kommunen deltar i et eventuelt veilag. 
Dersom kommunen skal være delaktig i et slikt veilag og/eller gi kommunale tilskudd til drift og 
vedlikehold av vegen, kan kommunen sette vilkår for bruk, for eksempel å kreve at vegen skal 
være åpen for allmenn ferdsel. Private vegeiere kan da ilegge bompenger, men da skal 
kommunen godkjenne gebyrene. Det må tas med i vurderingen at området er innfallsport til en 
av kommunens nasjonalparker. 
Dersom kommunen velger å ikke delta i veilaget står de private vegeierne fritt til å stenge vegen 
for allmenn ferdsel og/eller fastsette gebyrer for bruk. 
Frem til en endelig avgjørelse angående fremtiden til broen, vil det ikke bli satt ut tyngre 
sperremateriell ettersom konsulenter og entreprenør har behov for tilgang til området. 
Broelementene vil heller ikke bli fjernet. 
 

Vurdering 
Det er vurdert ulike løsninger: 
 

 Privatisering av vegen og kommunen deltar i et fremtidig veglag der det vil påløpe årlige 
vedlikeholdskostnader 

 Privatisere vegen og overføre den til et privat veglag uten vederlag, uten deltagelse i 
veilag 

 Privatisere vegen og overføre den til et privat veglag med vederlag, uten deltagelse i 
veilag 

 Vegen stenges permanent og broelementene fjernes. 
 Det bygges ny bro  

 
Broen og området er en viktig innfallsport til nasjonalpark og fjerner man broen vil tilgangen til 
publikum bli begrenset, dette vil gi praktiske utfordringer i tillegg til at det begrenser allmenn 
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ferdsel. Derfor mener kommunedirektøren at en bør søke en løsning som sikrer at det fortsatt er 
en bro i området. 
Samtidig er det en betydelig kostnadsutfordring med bygging av ny bro, kostnader som vil 
forsterke kommunens økonomiske utfordringer. En mener derfor at man bør søke en løsning 
som sikrer en bro i området uten at det gir kommunen fremtidige forpliktelser eller utgifter, 
kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunen fortsetter dialogen med hytteforeningen i 
Skaiti med den hensikt å bi enig om å privatiserer vegen og overføre den til et privat veglag med 
vederlag, uten deltagelse i veilag. Dette vil ikke gi fremtidige forpliktelser eller utgifter til 
Saltdal kommune. 
I prosessen vil det være viktig å sikre interessenter som Statsforvalteren/nasjonalparkstyre, 
Statskog, Arva og DNT/BOT. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Avhengig av hvilken løsning som velges. Ny bru er anslått til å ha en kostnad på 6 – 7 millioner. 

Folkehelse – konsekvenser 
Uten bro kan tilgangen til nasjonalparken bli begrenset. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 

 Kommunen tar initiativ til å gå i dialog med hytteforeningen i Skaiti med den hensikt å 
overføre broen til et privat veglag med vederlag, uten kommunal deltagelse i veilag. 

 Kommunen skal i prosessen sikre andre interessenter som Statsforvalteren/Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre, Statskog, Arva og DNT/BOT. 

 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 17.06.2021: 
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Saltdal kommune Arkiv: C20 

Arkivsaksnr: 2021/575-1 

Saksbehandler:  Tore Mentzoni 
Eilertsen 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 78/21 08.06.2021 

Kommunestyre 51/21 17.06.2021 

Sykkelprosjektet Rognan - Sukkertoppen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Formingsveileder Sykkelturveg 
2 Sykkelbrosjyre 
3 Sykkelbrosjyre_Kart 

 
 
 
Saksopplysninger 
Sykkelstien mellom Rognan og Storjord ble ferdigstilt 2015 og skiltet påfølgende år. Etter dette 
er det behov for årlige vedlikehold i form av grusing og kantslått. Frem til nå er det blitt brukt 
midler av et bundet fond som ikke skal brukes til vedlikehold, men investering langs 
sykkelstien. Dette er snart brukt opp. 
 
I budsjett for 2021 ble det ikke vedtatt øremerkede driftsmidlene til sykkelstien, men driften var 
forutsatt belastet driftsbudsjettet til Teknisk drift. Teknisk drift har ikke sett muligheten til å 
prioritere driften av sykkelstien, da de har andre prosjekter som blir prioritert høyere. Med andre 
ord er det ikke midler inneværende år til å drifte sykkelstien. 
 
Også i år skal det arrangeres sykkelritt der mange kommer tilreisende, Skogvokterrittet vil mest 
sannsynlig bli en årlig foreteelse. Turistsesongen står også for døren, og mange kommer til å 
benytte seg av hele eller deler av strekningen.  
 
Flere av reiselivsbedriftene i Saltdal har over flere år samarbeidet i et prosjekt for utvikling og 
markedsføring av Saltdal som reisemål. Prosjektet er finansiert gjennom Innovasjon Norge, 
Saltdal Utvikling KF er prosjektleder, og nettverket har forpliktet seg gjennom felles 
strategidokument som forretningsplan, handlingsplan og samarbeidsavtaler. 
 
Saltdal og Salten ligger midt mellom to store og kjente destinasjoner; Helgeland og Lofoten. 
Mye av trafikken mellom disse går med bil – gjennom Saltdal - og for at flere av disse skal 
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vurdere å stoppe/spise/handle/overnatte i Saltdal må næringen i samarbeid med kommunen 
legge til rette for dette.  
 
Sykkelstien i Saltdal er en viktig utviklings- og satsingsarena for reiselivsbedriftene, og det ble i 
fjor sommer etablert kommersiell sykkelutleie i Saltdal med Saltdal Turistsenter og Nordnes 
Kro & Camping som utleiepunkter. Sykler i ulike størrelser med sykkelhjelmer, sykkelkurver, 
barneseter etc. er tilgjengelig for utleie. Det er også utviklet tilleggsprodukter som kan bookes 
sammen med syklene som lunsjpakker fra Nordnes Kro & Camping. 
 
I år er det en ny stor satsing på gang da bedriftsnettverket i begynnelsen av mai fikk tildelt 
ekstra finansiering gjennom Samfunnsløftets reiselivssatsing ‘En dag til’. Dette skal benyttes til 
utvikling av nye aktiviteter langs sykkelstien nå i sommer, med digital historieformidling i 
samarbeid med Nordlandsmuseet. 
 
Sykkelstien i Saltdal er markedsført på næringens egne digitale plattformer, og i tillegg gjennom 
Visit Bodø, Salten Friluftsråd, Statskog, NordNorsk reiseliv, og ikke minst gjennom 
turstibrosjyrer som 55 forførende, TellTur, Perleturer osv. Se link: 
https://visitbodo.com/naturskjonne-veier/sykle-kulturveien 
 
 
Reiselivsbedriftene har løftet fram sykkelstien i Saltdal, gjennom fjorårets etablering av 
sykkelutleie, årets etablering av digital historieformidling, og markedsføring av aktivitetene i 
ulike digitale kanaler. Sykkelstien har også fremover et stort felles utviklingspotensiale for 
næringen. I dette ligger det også en risiko for aktørene, for at gjestene skal få en god opplevelse 
langs stien, der fellesgoder som vedlikehold, skoging, skilting, informasjon, rasteplasser, 
søppelhåndtering osv. er viktig å ivareta. 
 
Videre ønsker administrasjonen å se på finansiering av sykkelstien videre fra Kjemåga til 
Sukkertoppen. I september 2022 åpner minnestedet på Bjørnelva fangeleir/Sukkertoppen der 
sykkelstien skal starte/slutte. Nordland fylkeskommune ønsker å være med i arbeidet for å 
hjelpe til å få finansiert prosjektet. 
 
I vedlagt formingsveileder for planlagt sykkelsti fra Sukkertoppen til Kjemåga, er planlagt trasè 
prosjektert, samt at det er utarbeidet kostnadsoverslag. 
Dette er et fantastisk område hvor man kan få både natur- og kulturhistoriske opplevelser, da 
deler av sykkelstien er planlagt etablert på den gamle tralleveien til jernbanebyggingen.  
 

Vurdering 
Saltdal kommune har siden etableringen av sykkelstien promotert seg som sykkelkommune, og i 
det ligger det en klar forventning fra publikum om at sykkelstien skal fremstå som trygg og 
forsvarlig å benytte seg av for både små og store syklister. For å ivareta både sikkerheten og den 
næringsutviklingen som skjer langs stien er det derfor behov for årlig og fast vedlikehold, og at 
det øremerkes midler til dette. 
 
For å få en helhetlig sykkelstien fra Sukkertoppen til Rognan, må det jobbes med å få finansiert 
prosjektet.  
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
100 000.- årlig 
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Folkehelse – konsekvenser 
I henhold til kommunenes folkehelseplan, hovedmål 3, Nærmiljø skal kommunen skilte og 
vedlikeholde sykkelstien, samt at det skal satses på flere rasteplasser.  
Sykkelstien er etablert for at alle innbyggerne og tilreisende kan benytte seg av den. For de som 
ikke har mulighet til å skaffe sykler er det som sagt også etablert sykkelutleie på flere plasser. 
Dette går også inn under hovedmål 1 levekår i folkehelseplanen, at utstyrssentralen 
videreutvikles til det beste for alle. Her kan man i dag leie sykler gratis. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Saltdal kommune skal fra og med 2022 innarbeide et årlig øremerket beløp i budsjettet 

på kr. 100.000,- til vedlikehold av sykkelstien som innebærer kantslått samt oppgrusing 
og utbedring av sykkelstien der det er behov for det. 

2. For 2021 settes av et beløp på kr. 100.000,- til vedlikehold som finansieres ved bruk av 
konto «til kommunestyrets disposisjon», konto 1010.14707.100 

3. Saltdal kommune jobber videre med finansiering av sykkelstien fra Kjemåga til 
Sukkertoppen/Bjørnelva. 

 
 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Saksbehandler Tore M. Eilertsen og Brit Elin Paulsen, Saltdal utvikling orienterte om saken. Det står 100 
000 igjen på kommunestyrets disposisjonsfond.  

Rune Berg, SP ba om gruppemøte.  

Wenche Skarheim, AP foreslo at pkt 1. tas ut av kommunedirektørens innstilling og støtter pkt 2. og 3.  

Rune Berg foreslo følgende endring: 

Pkt 1.endres til; Saltdal kommune vurderer fra og med 2022 å innarbeide et årlig øremerket beløp i 
budsjettet på kr. 100.000,- til vedlikehold av sykkelstien som innebærer kantslått samt oppgrusing og 
utbedring av sykkelstien der det er behov for det. 

Pkt 2. Strykes  

Pkt 3 Beholdes 

Nytt pkt 3: Grunnet den økonomiske situasjonen tar ordfører ansvaret for å legge til rette for en dugnad 
for opprusting av stien sommeren 2021.  

Avstemming:  

1. Vedtatt mot en stemme som ble avgitt av FRP 

2. Vedtatt mot 5 stemmer mot 2 som ble avgitt av AP 

3. Vedtatt med 6 stemmer mot 1 som ble avgitt av FRP 

4. Nytt pkt: enstemmig vedtatt.  

Formannskapets innstilling etter avstemming:  

670



1.Saltdal kommune vurderer fra og med 2022 å innarbeide et årlig øremerket beløp i budsjettet på kr. 
100.000,- til vedlikehold av sykkelstien som innebærer kantslått samt oppgrusing og utbedring av 
sykkelstien der det er behov for det. 

2. Saltdal kommune jobber videre med finansiering av sykkelstien fra Kjemåga til 
Sukkertippen/Bjørnelva. 

3. Grunnet den økonomiske situasjonen tar ordfører ansvaret for å legge til rette for en dugnad for 
opprusting av stien sommeren 2021.  

 

Innstilling: 

1.Saltdal kommune vurderer fra og med 2022 å innarbeide et årlig øremerket beløp i budsjettet på kr. 
100.000,- til vedlikehold av sykkelstien som innebærer kantslått samt oppgrusing og utbedring av 
sykkelstien der det er behov for det. 

2. Saltdal kommune jobber videre med finansiering av sykkelstien fra Kjemåga til 
Sukkertippen/Bjørnelva. 

3. Grunnet den økonomiske situasjonen tar ordfører ansvaret for å legge til rette for en dugnad for 
opprusting av stien sommeren 2021.  
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FORMINGSVEILEDER SYKKELTURVEG 
SUKKERTOPPEN - KJEMÅGA STASJON, SALTDAL KOMMUNE
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UTARBEIDET AV:

Agraff As  i samarbeid med 
ÅF Engineering AS og
Saltdal kommune

BAKGRUNNSTOFF FOR VEILEDEREN:

Kulturminnefaglig uttalelse 19.11.12
Rapport Kulturminner Lønsdal-Kjemåga av Finn Rønnebu. 09.12 
Miljøfaglig vurdering av Ingve Birkeland ved Ecofact. 2012

INNHOLDSFORTEGNELSE: 

Forutsetning for sykkelturvegen, oversiktskart  side 5
Broer      side 6-7
Trasé 1      side 8-17
Historisk overblikk     side 18-19
Trasé 2      side 20-31
Trasé 3      side 32-37
Trasé 4      side 38-45
Trasé 5      side 46-51
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2 3

3 4

4
5

5

FORUTSETNINGER FOR SYKKELTURVEGEN  

Målet med tiltaket er å etablere en sykkelturveg med 
internasjonale kvaliteter for de besøkende. Sammen 
med resten av traséen, skal denne strekningen gjøre 
Polarsirkelen til Kjerringøy til et nasjonalt spissprodukt på 
sykkel. 

Sykkelprosjektet i Saltdal har allerede etablert en 50 
km sammenhengende sykkeltrasé for tursykling fra 
Storjord til Rognan. Traséen åpnet i 2015. I tillegg er en 
sammenbinding av dette prosjektet mot Saltstraumen 
- Bodø – Kjerringøy langs sørsiden av Skjerstadfjorden 
finansiert og igangsatt.

Strekningen denne veilederen omhandler er på 17,6 km 
av den totalt 185km lange strekningen. Strekket mellom 
trasé 1 og 2 vil følge E6 og RV 511. Dette planlegges i 
forbindelse med prosjektering av ny E6 i området og er 
ikke omtalt i denne veilederen.

 
Denne formingsveilederen bygger videre på arbeidet 
som er gjordt av Saltdal kommune gjennom prosjektet 
Sykkelturisme i Saltdal. Dette var en del av det nasjonale 
utviklingsprogrammet Naturarven som verdiskaper i 
2009-2013. 

Naturen er et viktig reiselivsprodukt i Norge. Det er viktig 
å ta vare på den og samtidig legge til rette for at flere 
kan bruke den. Vi har hatt fokus på at inngrep ikke skal 
forringe landskapet og at opplevelsen av kulturminner fra 
krigen tydeliggjøres på en nøysom måte.   

Det skal være mulig å sykle med sykkelvogn på hele 
strekket. Bredde på sykkelsti varierer mellom 1,2-3,0m. 
Det vil si at man på noen strekk kan sykle én person i 
bredden og andre strekk 2 personer i bredden.

SUKKERTOPPEN 

KJEMÅGA

Stien er smal der man ønsker å unngå store inngrep og 
bred der det er enkelt å etablere bredde på stien og der 
det er nødvendig med bredde grunnet framkommelighet 
for anleggsmaskiner. Der stien er smal bør det etableres 
bredere møtepunkt med jevne mellomrom.

Det er en intensjon at linjeføringen for sykkelturvegen skal 
følge terrenget i størst mulig grad. Terrenget må derfor 
kontrolleres og tilpasses på stedet. 

Forslag til rasteplasser langs sykkelturvegen er beskrevet 
skissemessig i veilederen. Generelt er det viktig at 
rasteplassene er tilpasset omgivelsene rundt. Utforming 
av bruer er beskrevet i eget avsnitt.     
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ER

SYKKELTURVEG PÅ BRU
BROER
Det må etableres ca 24 bruer på sykkelturvegen 
denne veilederen omhandler. 

De fleste bruene er på strekket mellom Sukkertoppen 
til Sørelva ( trasé 1).  Her vil det være 3 bruer på ca. 
20 meter som ligger parallelt med eksisterende E6.

Mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga elva etableres 
det en lengre bru på ca. 17meter og 4 mindre bruer 
på varierende lengde på 3-10 meter. Den største brua 
benytter brulandkar som står igjen fra krigens dager. 

Noen steder vurderes  bekkelukking som et alternativ. 
Dette er naturlig der bekken er liten og der traséen 
ligger nær steder der bekken allerede ligger med 
stikkrenner under E6.

Det er foreslått en tradisjonell bruløsning med 2 stk 
langsgående stålbjelker med tredekke. Brutypen er 
mye brukt, spesielt på landbrukskrysninger. På grunn 
av hovedbæring i stål vil konstruksjonshøyden bli 
relativt lav. Løsningen er anvendelig og kan brukes 
for alle de aktuelle spennvidder som dette prosjektet 
krever. 

Vi har utarbeidet 2 alternative løsninger for bruer. 

ALTERNATIV 1:
Sekundær bæring på tvers bygges opp av strøved 75 x 
200mm. På tvers av strøved, parallelt med sykkelretning, 
monteres slitelag av skurlast med 63mm tykkelse. 
Rekkverk utføres også i treverk med langsgående bord og 
topplist/håndløper. Minuset med denne broen er at dekket 
av langsgående bord kan bli glatt under våte forhold.

ALTERNATIV 2:
Strøveden monteres med tettere senteravstand, for 
eksempel med lysåpning på 36mm og dermed kan man 
kutte ut slitelag av skurlast. Alternativt kan man beholde 
langsgående skurlast på et smalt parti på brua for å 
redusere slitasje på strøbjelkene som er bruas sekundær 
bæring. Dette gjør også kryssing av bru med hund lettere. 

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 1

Fordelen med denne løsningen er at smeltevann raskt 
forsvinner.  

Alternativ 2 foreslår å erstatte rekkverksbord med 
netting. Dette vil gi et røffere utrykk med assosiasjoner til 
jernbanekonstruksjoner. 

Brunotat utarbeidet av ÅF Reinertsen AS omtaler bruene i 
dybden når det gjelder konstruksjon og kostnader.    
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 Eksisterende situasjon med bilbru over elva. Ny bro legges parallelt med eksisterende bro.Eksisterende situasjon Trasé 1 

Eksisterende situasjon Trasé 5:  Brufundament fra krigen er godt synlig.
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TR
AS

É 
1

FRA SUKKERTOPPEN TIL SØRELVA.
LENGDE 10,4 KM

N

SUKKERTOPPEN

SØRELVA

SEMSKAELVA

STRAITASBEKKEN

ELGBEKKEN

NAMNLAUSELVA

STORSTEINELVA

SØRELVA
LØNSELVA

1

1
E6

tog

elv/bekk

sykkelveg

start/slutt trasé

bro

parkeringsplass/rasteplass

TRASÉ
1
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TR
AS

É 
1

Trasé 1 går fra Sukkertoppen til Sørelva. Størstedelen av 
sykkelturvegen vil ligge på fundamentet til gammel E6 og 
bredden vil være mellom 2,5m- 3,0m. 

Den gamle E6 over Saltfjellet ble åpnet i 1937. Dette 
er et kulturminne som vil komme tydeligere fram når 
sykkelturveg etableres  på samme fundament. Dagens 
E6 ble åpnet i 1990.

Der det ikke er mulig å legge sykkelturvegen oppå 
eksisterende fundament vil sykkelturvegen nyetableres i 
sin helhet med bredde på 2,5m. 

På Trasé 1 er det mulig å sykle to i bredden på hele 
strekket bortsett fra over broer. 
 
Landskapet man sykler igjennom på dette strekket er 
et åpent og vakkert høyfjellslandskap 500-650 moh og 
flere fjelltopper sees på lang avstand. 

Grunnforholdene er en veksling mellom 
moreneavsetninger og myr.

Sukkertoppen

TRASÉ
1
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É 
1

SYKKELTURVEG PÅ FUNDAMENT AV GAMMEL E6

eksisterende fundament,  gammel E6

DAGENS  E6

ujevn, noe tilgrodd overflate

sykkelturveg varierer mellom 2,5-3,0m bredde DAGENS  E6

4%

100mm slitedekke Fk 0-16

avretting av eksisterende fundament

eksisterende fundament,  gammel E6

1A  Sykkelveg på fundament av gammel E6

eksisterende fundament,  gammel E6

DAGENS  E6

ujevn, noe tilgrodd overflate

sykkelturveg varierer mellom 2,5-3,0m bredde DAGENS  E6

4%

100mm slitedekke Fk 0-16

avretting av eksisterende fundament

eksisterende fundament,  gammel E6

1A  Sykkelveg på fundament av gammel E6

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

1A
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É 
1

Eksisterende situasjon. Spor etter 
gammel E6 fra 1937. Parallelt ligger E6 
som åpnet i 1990.

Illustrasjon som viser ny sykkelturveg på eksisterende vegfundament. Utsikt sett mot nord fra Sukkertoppen.  

SYKKELTURVEG PÅ FUNDAMENT AV GAMMEL E6

1A
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TR
AS

É 
1

SYKKELTURVEG PÅ MYR/MORENEAVSETNING

DAGENS  E6

varierer mellom
myrvegetasjon, lyng,
vier og gress

sykkelturveg ca 2,5 m

4%

DAGENS  E6

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

1B  Sykkelveg på myr/moreneavsetning

DAGENS  E6

varierer mellom
myrvegetasjon, lyng,
vier og gress

sykkelturveg ca 2,5 m

4%

DAGENS  E6

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

1B  Sykkelveg på myr/moreneavsetning

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

1B
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SYKKELTURVEG PÅ MYR/MORENEAVSETNING

Illustrasjon som viser sykkelturveg på myr/moreneavsetninger.  

1B
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TR
AS

É 
1

1C
varierer mellom
myrvegetasjon,
lyng, vier og gress

bekk

stikkrenne DV 600mm

stablet stein, flat side opp (brukes direkte som sykkelturveg)

ca 0,5m overfylling
over stikkrenne

bredde flatt parti ca 2,5 m

stikkrenne DV 600mm,
skråskjæres. Sidekanter
dekkes av stein

1C  Sykkelturveg over små bekker og grøfter (alt. til bro)

varierer mellom
myrvegetasjon,
lyng, vier og gress

bekk

stikkrenne DV 600mm

stablet stein, flat side opp (brukes direkte som sykkelturveg)

ca 0,5m overfylling
over stikkrenne

bredde flatt parti ca 2,5 m

stikkrenne DV 600mm,
skråskjæres. Sidekanter
dekkes av stein

1C  Sykkelturveg over små bekker og grøfter (alt. til bro)

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

prinsippsnitt sykkelturveg, langsnitt 1:50

SYKKELTURVEG OVER SMÅ BEKKER OG 
GRØFTER: ALTERNATIV TIL BRO
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TR
AS

É 
1

1C

varierer mellom
myrvegetasjon,
lyng, vier og gress

bekk

stikkrenne DV 600mm

stablet stein, flat side opp (brukes direkte som sykkelturveg)

ca 0,5m overfylling
over stikkrenne

bredde flatt parti ca 2,5 m

stikkrenne DV 600mm,
skråskjæres. Sidekanter
dekkes av stein

1C  Sykkelturveg over små bekker og grøfter (alt. til bro)

prinsippsnitt sykkelturveg, tverrnitt 1:50

SYKKELTURVEG OVER SMÅ BEKKER OG 
GRØFTER: ALTERNATIV TIL BRO
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TR
AS

É 
1

FORSLAG: SYKKELTURVEG OVER EKSISTERENDE 
PARKERINGSPLASS

14.10.2015kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

180 DEG
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Prinsipp sykkelturveg over p-plass og plassering av rasteplass 1:1000 

Eksisterende situasjon: enorm asfaltflate med noen benkebord og avfallsbøtter midt på plassen.

14.10.2015

kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

180 DEG

Standard: Norway
Name: VT - Vogntog, Håndbok 017, 2008

Eks grønn grøft

Ny grønn grøft
Sykkeltursti 3,0m bredde på eksisternde asfaltdekkeStore steiner som

senker farten til
syklister

Eks. asfaltf late

Eks grønn grøft

Rasteplass

Ny bru

Sykkelstopp
med tak

E6

EKSISTERENDE 
RASTEPLASS

Langs trasé 1 passerer sykkelturvegen 6 større p-plasser 
langs dagens E6.

Vi har skissert en løsning til hvordan sykkelturvegen kan 
føres over plassene som i dag er store asfalterte flater. 
Det foreslås å fjerne noe av den eksisterende asfaltflata 
og etablere en grønn grøft som skiller sykkelturveg fra 
parkeringsplass. Grøfta fungerer som skille mellom 
bilparkering og sykkelturveg. Den kan også brukes som 
areal for snøopplag. Der sykkelturveg krysser adkomstveg, 
markeres overgangsfelt med sebrastriper. Store steiner ved 
overgangsfeltene fungerer som fartsreduserende tiltak. 
  

1D
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FORSLAG: RASTEPLASSER OG SYKKELSKUR

 Vi har sett på muligheter for å legge til rette for 
rasteplasser med benker og bord for både bil og 
sykkelturister i nærhet til eksisternde p-plasser. 

Eksisterende rasteplass ligger midt på den store 
asfalterte p-plassen. Det er naturlig å etablere 
rasteplasser for sykkelturveg ute i naturen, men i 
nærhet til både p-plass og sykkelturveg slik at man kan 
sambruke rasteplassene.

På noen av p-plassene er det naturlig å legge til rette 
for et skjermet stoppested for sykkel. Sykkelstoppen  
kan være utstyrt med lappesaker, sykkelpumpe, kart og 
sykkelverktøy.

1E

Sykkelstopp med  takoverbygg på p-plass.

Rasteplass nær elv og p-plass.
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HISTORISK OVERBLIKK 
TRASÉ 2,4 OG 5 HAR MANGE SPOR ETTER KRIGEN.
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I april 1940 var Nordlandsbanen ferdig bygd litt sør 
for Mosjøen. I 1942 var den kommet frem til Mo i 
Rana. Tyskerne hadde sterk interesse av å få skikk på 
infrastrukturen i Nord-Norge. Det var en viktig oppgave 
for dem å få fart på NSBs langsomme fremgang. 
Jernbaneutbygginga fra 1942 til 1945 ble et fellesprosjekt 
mellom NSB og den halvmilitære organisasjonen 
Organisation Todt (OT). 

En av forutsetningene for den enorme forseringa av 
jernbaneutbygginga, var tilgangen på slavearbeidskraft. 
Tilgangen ble enorm etter det tyske angrepet på 
Sovjetunionen i 1941, og mellom 1942 og 1945 var over 
35 000 sovjetiske krigsfanger i arbeid på Nordlandsbanen 
Mo – Fauske og på det tyske jernbaneprosjektet mellom 
Fauske og Drag i Tysfjord. 

Antall krigsfanger som var i virksomhet ved Lønsdal og 
Kjemåga pr. mai 1945 var 1056 stykker. Ved krigens slutt 
var det 792 russiske krigsfanger ved Kjemåga fangeleir og 
264 fanger ved leiren i Lønsdal.

Slavearbeiderne i utbyggingen av Nordlandsbanen er lite 
diskutert i norsk jernbanehistorie. 

Området mellom Lønsdal stasjon og nordsida av 
Kjemågfossen var en del av NSBs 13.avdeling. Den ble 
etablert i 1942 etter press fra tyskerne. Hovedkvarteret lå 
på Storjord. 

HISTORISK OVERBLIKK

Minner fra krigen. Ved etablering av sykkelturveg vil historien bli mer synlig.

Langs sykkelturvegen (Trasé 2, 4 og 5) ligger mange 
minner fra krigens dager: suppekokere, nagler, traller, 
hermetikkbokser og ovner, samt noen rester av 
bebyggelse. Dette er en spennende historie som bør 
kommuniseres til de som ferdes på sykkelturvegen.
Hvordan formidlingen av disse krigsminner skal være, er 
ikke omtalt i denne veilederen. 
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Saltfjellet Hotell Polarsirkelen pukkverket

hyttefelt 
Lønsdal

siste hytte mot nord langs trasé

LØNSELVA

KJEMÅGNASEN

FRA FYLKESVEI 511 RETT ETTER SALTFJELLET HOTELL POLARSIRKLEN 
TIL TRALLEBANENS SLUT T. 
LENGDE: 5,1 KM 

TRASÉ

2

2
2

691



21

TR
AS

É 
2

TRASÉ

Trasé 2 starter ved å ta av fra fylkesvei 511 rett etter 
Saltfjellet Hotell Polarsirklen. Deretter følger sykkelvegen 
en bekkedal nordvestover og krysser jernbanelinje 
gjennom eksisterende kulvert.  Sykkelturvegen føres 
så nordover og krysser pukkverket før den fortsetter 
nordover langs trallebanen.Turvegens utforming for 
strekket før kulvert tilsvarer prinsippsnitt 3A.

Ca 1,5 km sør for trallebanens slutt avtar sykkelturvegen 
og føres med en høyere linje i terrenget for å tilpasse seg 
det utfordende og bratte terrenget i Trasé 3. 

Mellom Lønsdal stasjon og tunelloverbygg Kjemågnasen 
sør ligger idag restene av en hjelpebane (tralleveg). Den 
ligger omtrent parallellt med jernbanesporet, og ble brukt 
til å frakte utstyr fra Lønsdal. Det er trolig at hjelpebanen 
ble bygd av fanger fra leiren i Lønsdal. 

Deler av trallebanen er tydelige linjer i landskapet Andre 
steder er trallebanen delvis skjult, gjengrodd av myr og 
lyng. Høydeforskjeller i terrenget er utjevnet ved hjelp av 
murer stablet av stein. 

Det er tre hytter langs traséen. Trallebanen er noe 
«bearbeidet» nær hyttene. Stein er flyttet og brukt til andre 
formål. Men det er ikke snakk om store inngrep. 

Sykkelturvegen søker å underordne seg trallebanen i de 
strekningene den fortsatt er synlig. Ved å ikke berøre den 
ytre kanten  av trallevegfundamentet vil linjen den fører i 
landskapet opprettholdes, og tydeliggjøre historien som 
ligger her.  

Tydelige spor etter trallebanen

Rester etter vogner som ble brukt til å 
frakte utstyr på trallebanen

På mindre strekk er det mulig å føre sykkelturveg over 
bart fjell slik at trallebanen får ligge urørt i sin helhet. Der 
trallevegfundamentet ligger høyt over terrenget føres 
sykkelturvegen parallelt med trallebanen.

Bredden på sykkelturvegen varierer mellom 1,2m - 2,5m. 
Turvegen er smal der vi legger den oppå det eksisterende 
fundamentet som ligger høyere enn tilstøtende terreng. 
Men det er viktig at stien ikke blir smalere enn at det går 
an å sykle med sykkelvogn. 

Stien er 2,5m bred der den legges parallelt med 
trallevegfundamentet. Her er det mulig å sykle 2 i 
bredden.     

Landskapet domineres av glasiale landskapsfomer med 
spredt bjørke- og furuskog. Noen steder er landskapet 
åpent og utsikten er fantastisk. Bunndekket varierer fra 
fuktige myrområder til partier med bart fjell og renner i 
fjellet med tynt vegetasjonsdekke. 

Det planlegges et reingjerde på begge sider av 
jernbanesporet fra  Lønsdal stasjon og fram til 
jernbanetunellen i Kjemågaåsen .  

2
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2A

sykkelturveg 2,0m

trær ryddes der det
er nødvendig

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

2A Tralleveg: På eksisterende fundament for tralleveg der tralleveg er vokst igjen

sykkelturveg 2,0m

trær ryddes der det
er nødvendig

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

2A Tralleveg: På eksisterende fundament for tralleveg der tralleveg er vokst igjen

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

PÅ TRALLEVEGFUNDAMENT SOM HAR FORSVUNNET 
NED I MYRA

693



23

TR
AS

É 
2

2A

Illustrasjon som viser sykkelturveg på fundamentet for tralleveg som ligger gjemt under vegetasjon.

PÅ TRALLEVEGFUNDAMENT SOM HAR FORSVUNNET 
NED I MYRA
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2B

ca 0,5m av kant bevares

trær ryddes der det er nødvendig

eksisterende kant tralleveg bevares
ut mot skråning slik at den ligger

synlig i landskapet mot dalen

terrenghelning

EKSISTERENDE

sykkelturveg min.1,2m

4%0
,1

stiplet: eksisterende omriss tralleveg min 250mm bærelag
 fk 16-100 evt. 20-120

fiberduk kl III

100mm slitedekke Fk 0-16

stein fra trallebanefundament jevnes ut

2B Tralleveg: På eksisterende fundament for tralleveg

sykkelturveg 2,0m

trær ryddes der det
er nødvendig

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

2A Tralleveg: På eksisterende fundament for tralleveg der tralleveg er vokst igjen

PÅ TRALLEVEGFUNDAMENT SOM HAR 
FORSVUNNET NED I MYRA

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100 prinsippsnitt sykkelturveg 1:50
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2B
PÅ TRALLEVEGFUNDAMENT SOM HAR 

FORSVUNNET NED I MYRA

Eksisterende situasjon. Trallevegen er en tydelig linje i landskapet som er hevet over eksiserende terreng. Illustrasjon som viser sykkelturveg på tralleveg.
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SYKKELTURVEG PÅ/INNTIL TRALLEVEG LANGS FJELL

prinsippsnitt 
eksisterende 
situasjon 1:100

Illustrajon som viser hvordan sykkelturvegen følger trallevegens linje  på en hylle i landskapet. Sykkelturvegens bredde varerierer med bredden på den naturlige hylla.  

ca 0,5m kant 

minimum bredde 3,0m

trær ryddes der det er nødvendig

liten skjæring
der nødvendig

for å sikre
tilstrekkelig

bredde
4%

eksisterende kant tralleveg bevares
ut mot skråning slik at den ligger
synlig i landskapet mot dalen

100mm slitedekke Fk 0-16

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

stein fra trallebanefundament jevnes ut

drenerende grøft
 300mm bredde

fanger opp vann fra fjellside

stiplet: eksisterende omriss tralleveg

2C:
På tralleveg langs
f jellside

2C Tralleveg: På tralleveg langs f jellside

2C
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ca 0,5m kant 

minimum bredde 3,0m

trær ryddes der det er nødvendig

liten skjæring
der nødvendig

for å sikre
tilstrekkelig

bredde
4%

eksisterende kant tralleveg bevares
ut mot skråning slik at den ligger
synlig i landskapet mot dalen

100mm slitedekke Fk 0-16

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

stein fra trallebanefundament jevnes ut

drenerende grøft
 300mm bredde

fanger opp vann fra fjellside

stiplet: eksisterende omriss tralleveg

2C:
På tralleveg langs
f jellside

2C Tralleveg: På tralleveg langs f jellside

SYKKELTURVEG PÅ/INNTIL TRALLEVEG LANGS FJELL

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

2C

698



28

TR
AS

É 
2 

SYKKELTURVEG PÅ MYR VED SIDEN AV TRALLEVEG

0,5m 2,5m

trær ryddes der det er nødvendig

4%

min. 250 mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

2D Tralleveg: Sykkelvei på myr ved siden av tralleveg

0,5m 2,5m

trær ryddes der det er nødvendig

4%

min. 250 mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

geonett

2D Tralleveg: Sykkelvei på myr ved siden av tralleveg

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

2D
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SYKKELTURVEG PÅ MYR VED SIDEN AV TRALLEVEG

Eksisterende situasjon. Trallevegen ligger høyt over eksisterende terreng. 

2D
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PÅ FJELL - TRALLEVEG LIGGER UBERØRT UTENFOR

Illustrasjon som viser at det noen steder er det hensiktsmessig å føre sykkelturvegen over 
bart fjell og la trallevegen ligge urørt. Solvågstinden i bakgrunnen.  

SYKKELTRASÉ FØRES OVER FJELLET TRALLEVEGEN LIGGER URØRT 

2E
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FORSLAG: RASTEPLASS

RASTEPLASSER

På sykkeltrasé 2, 3 og 4 foreslår vi at det etableres noen mindre 
stoppesteder med enkle benker. Vi foreslår at utforming av 
benkene tar tak i formspråket til jernbanesvillene fra trallevegen. 
Matrialet kan være kjerneved av furu som gråner og krever minimalt 
med vedlikehold. Plassering må sees i sammenheng med gode 
utsiktspunkter og der det går an å finne le.  Det er gunstig at 
benkene blir boltet fast til fjellet.

2F
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FRA RETT VEST FOR TRALLEVEGNENS SLUTT I NORD 
TIL TUNELLINNSLAG I SØR FOR KJEMÅGAÅSEN. 
LENGDE: 1,8 KM.

3
4

3
2

N

tog

sykkelveg

start/slutt trasé

TRASÉ
3
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Trasé 3 fortsetter i forlengelsen av trase 2 med start 
ca der trallevegen møter jernbanen, men på et høyere 
nivå i terrenget, og går fram til tunellinnslag sør for 
Kjemågaåsen. 

På denne delen av sykkelturvegen har det vært krevende 
å finne fram til den beste linjeføringen. Dette fordi 
terrenget her er bratt og består av bart fjell med liten 
jordoverdekning. På dette strekket er det fare for snø- og 
steinskred som lett kan gjøre skade.

Alternativene vi har vurdert er: 
• å la sykkelturvegen følge toglinjetraséen fram til 

tunnellinnslag.
• å  la sykkelturvegen følge toppen av fjellskjæring 10-

30m over jernbanelinjen. 
• å legge sykkelturvegen 100-200m over 

jernbanelinjen. 

Etter kommunikasjon med Fauske kommune og 
jernbaneverket,  falt valget på å legge sykkelturvegen 
100-200m over jernbanelinja. Dette for å få til en 
hensiktsmessig bygging av turvegen samt at det blir 
lettere å koble sammen de tilstøtende traséene uten 
at turvegen blir for bratt. Dette strekket gir en flott 
naturopplevelse med god utsikt til de omkringliggende 
fjellene. 

 Dette området ligger i dag inne i Landskapsvernområde 
(LNF). Men det er enighet om at grensa til LNF-området 
flyttes slik at den havner på utsiden av sykkelturvegen.

På dette strekket er det ingen synlige spor etter 
kulturminner fra krigen. Det planlegges et reingjerde på 
begge sider av jernbanesporet fram til tunell i nord.

TRASÉ
3

Ekisterende situasjon. Bratt terreng med tynn jordoverdekning.
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SYKKELTURVEG I LYNGKLEDD HYLLEFORMASJON (SPRENGER TRASÉ DER NØDVENDIG)

3A

FORSLAG SYKKELVEG

stor stein ut mot skråning
med ca  0,7 meters avstand

3,0m

100mm slitedekke Fk 0-16

100-150mm bærelag
 fk 16-100 evt. 20-120

4%

3A Over jernbane, skjæring

FORSLAG SYKKELVEG

stor stein ut mot skråning
med ca  0,7 meters avstand

3,0m

100mm slitedekke Fk 0-16

100-150mm bærelag
 fk 16-100 evt. 20-120

4%

3A Over jernbane, skjæring

SYKKELTURVEG I FJELLSIDE OVER JERNBANE:
SKJÆRING

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50
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3A
SYKKELTURVEG I FJELLSIDE OVER JERNBANE:

SKJÆRING
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3B
SYKKELTURVEG I FJELLSIDE OVER JERNBANE:
SKJÆRING OG FYLLING

3,0m

trær ryddes der det er nødvendig

100mm slitedekke Fk 0-16

min 250 mm bærelag
 fk 16-100 evt. 20-120

fylling med sprengstein fra sprenging hylle

fiberduk kl III

stor stein ut mot skråning med ca  0,7 meters avstand

4%

3B Over jernbane, skjæring og fylling

FORSLAG SYKKELVEG

stor stein ut mot skråning
med ca  0,7 meters avstand

3,0m

100mm slitedekke Fk 0-16

100-150mm bærelag
 fk 16-100 evt. 20-120

4%

3A Over jernbane, skjæring

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:200

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50
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prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:200

prinsippsnitt sykkelturveg 1:100 prinsippsnitt sykkelturveg 1:100

bro jfr bronotat

FORSLAG SYKKELVEG

sykkelturvegoppbygging jfr 3A eller 3B

FORSLAG SYKKELVEG

stablet steinfylling, flat
side opp (brukes direkte

som sykkelturveg)

stikkrenne DV 600mm

3C

3D

3C+D Kryssing juv/bekk

bro jfr bronotat

FORSLAG SYKKELVEG

sykkelturvegoppbygging jfr 3A eller 3B

FORSLAG SYKKELVEG

stablet steinfylling, flat
side opp (brukes direkte

som sykkelturveg)

stikkrenne DV 600mm

3C

3D

3C+D Kryssing juv/bekk

3C 3D
SYKKELTURVEG KRYSSER JUV/BEKK I FJELLSIDE: BRO SYKKELTURVEG KRYSSER JUV/BEKK I FJELLSIDE: FYLLING

juv/bekk

3C

3D

3C

3D
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4

4 5

3

tog i tunell

steinbrudd

N

tog

sykkelveg

start/slutt trasé

FRA TUNELLINNSLAG SØR TIL 
TUNELLINNSLAG NORD. 
LENGDE 1,0 KM

TRASÉ
4

snøoverbygg
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Ekisterende situasjon. Stor steinfylling der jernbanetraséen er tenkt.

Trasé 4 følger delvis etablert jernbanefundament rundt 
åsen, ved jernbanetunellen. 

I enden av tunnelen er det et snøoverbygg. Trasé 
4 krysser jernbanen i kulvert ca. 20m nord for 
snøoverbygget. 

Kulvert blir etablert med korrugert stålrør som kan trekkes 
inn i fylling som hel konstruksjon. Kulvert sikrer planfri 
krysning for syklende og turgåere i området. Den fungerer 
også som flomveg. Området over snøoverbygg bærer 
preg av vanntilsig. Ny drensgrøft med flomvoll kan lede 
vanntilsiget mot nord og ny kulvert.

I nordenden er det et noe uklart skille mellom hva som er 
rester etter NSBs etterkrigsjernbane og de arbeidene som 
foregikk under krigen.

Opprinnelig var det NSBs plan å sprenge tunell gjennom 
Kjemågnasen, men tyskerne ville forsere tempoet og 
bestemte seg for å gå rundt åsen. 

Store steinfyllinger der jernbanen var tenkt er tydelige i 
terrenget. På det høyeste er fyllinga opp i mot 20 meter.  
Langs traséen finnes det spor etter et steinbrudd. På 
strekket finnes det også rester etter betongfundament 
som sannsynligvis stammer fra en heis- eller 
trekkeanordning.

Noen steder  er fyllinga overgrodd av lyng, og både 
fjellbjørk og furu har etablert seg der. Denne traséen er 
frodigere og tettere bevokst jo lenger nord man kommer.  

TRASÉ
4
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bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

store steiner flyttes/pigges

trær fjernes der nødvendig

EKSISTERENDE

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

drenerende grøft
 300mm bredde, fanger opp vann fra fjellside

4A Sykkelveg på vegfundament

bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

store steiner flyttes/pigges

trær fjernes der nødvendig

EKSISTERENDE

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

drenerende grøft
 300mm bredde, fanger opp vann fra fjellside

4A Sykkelveg på vegfundament

prinsippsnitt 
eksisterende 
situasjon 1:200

SYKKELTURVEG PÅ VEGFUNDAMENT

prinsippsnitt 
sykkelturveg 1:50

4A
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SYKKELTURVEG PÅ VEGFUNDAMENT

Ekisterende situasjon. Stor steinfylling der jernbanetraséen var tenkt. Illustrasjon som viser sykkelturveg på eksisterende fundament. 

4A
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SYKKELTURVEG I URØRT TERRENG

4B

Ekisterende situasjon. Utsikt ned mot dalen.
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SYKKELTURVEG I URØRT TERRENG

4B

bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

trær fjernes der nødvendig

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

4B:
Sykkelveg i urørt terreng

4B Sykkelveg på urørt grunn

bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

trær fjernes der nødvendig

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

4B:
Sykkelveg i urørt terreng

4B Sykkelveg på urørt grunn

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:200
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bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

minimum 0,5m avstand

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

eks. trepæler bevares

4C:

4C Sykkelveg på steinfylling med stokker

SYKKELTURVEG PÅ STEINFYLLING MED STOKKER

bredde sykkelturveg varierer, ca 2,0 m

minimum 0,5m avstand

4%

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

fiberduk kl III

eks. trepæler bevares

4C:

4C Sykkelveg på steinfylling med stokker

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:200

4C

715



45

TR
AS

É 
4

SYKKELTURVEG PÅ STEINFYLLING MED STOKKER

På en strekning på omtrent 100 meter er det 
tømmerstokker som stikker opp av fyllinga i ca. 
50 cm høyde. Det er ubearbeidede stokker med 
en gjennomsnittlig diameter på ca. 25 cm. Det 
er ca. 2 meter mellom stokkene. Hvor lange 
stokkene er, eller hvor dypt ned i fyllinga de går 
er usikkert. Hensikten med stokkene kan ha 
vært å stabilisere massene i det bratte terrenget 
men dette er usikkert.

Eksiterende situasjon. Trestokker stikker opp av steinfyllinga.

4C
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TUNELLINNSLAG NORD- KJEMÅGA, NORD FOR FOSSEN.
LENGDE 0,8 KM

4 5

5

KJEMÅGA

På dette strekket foreslår vi å anlegge 
en rasteplass med bord og benker i 
nærheten av Kjemågaelva og brua. 
Det er hensiktsmessig å ikke 
legge opp til rasteplasser for nært 
fangeleiren fordi dette kan være med 
på å skade kulturminnene.

N

tog

elv/bekk

sykkelveg

start/slutt trasé

forslag reingjerde?

TRASÉ
5

RASTEPLASS VED ELVA

5C

fangeleir
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Trasé 5 følger etablert vegfundament fra snøoverbygg for 
jernbane og frem til fossen. Vegfundamentet er fra krigen 
da tunellen ble påbegynt.

Ca. 150m sør for dagens jernbanelinje finner man 
rester etter Kjemåga fangeleir. Spann, oljefat, kokekar, 
piggstråd og andre gjenstander er spor som ligger igjen 
fra fangeleiren.

Ved fossen er et 70 år gammelt brokar synlig. De 
håndlagte brokarene av store steinblokker er delvis 
inntakte. Her etableres ny bro. 

Ca. 100m nord for kryssing av fossen skal sykkeltrassen 
krysse jernbanelinja i kulvert av stålrør gjennom 
eksisterende fylling. Dette er med på å sikre planfri 
kryssing for syklende samt for gående som benytter seg 
av eksisterende tursti fra dalbunnen av Kjemågå.     

Traséen tilknyttes så etablert grusveg øst for jernbanen. 

Denne delen av sykkelturvegen oppleves som frodig med 
spredt bjørke- og furuskog.

Kjemågaelva

Ovn  fra område ved fangeleiren Spor etter konstruksjoner ved fangeleiren 

Kokekar fra område ved fangeleiren

TRASÉ
5
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bredde sykkelturveg 2,5m

eksisterende vegfundament

EKSISTERENDE

FORSLAG SYKKELVEG

4%

150mm bærelag pukk 16-100

100mm slitedekke Fk 0-16

tynt vegetasjonsdekke

5A Sykkelveg på delvis opparbeida vegfundament

bredde sykkelturveg 2,5m

eksisterende vegfundament

EKSISTERENDE

FORSLAG SYKKELVEG

4%

150mm bærelag pukk 16-100

100mm slitedekke Fk 0-16

tynt vegetasjonsdekke

5A Sykkelveg på delvis opparbeida vegfundament

SYKKELTURVEG PÅ VEGFUNDAMENT

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:100

5A
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SYKKELTURVEG PÅ VEGFUNDAMENT

Eksisterende situasjon. Spor etter gammelt vegfundament. Illustrasjon som viser sykkelveg på eksisterende fundament.

5A
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SYKKELTURVEG I JERNBANEFYLLING

bredde sykkelturveg min 2,0 m

stein flyttes om, ny helning ca 1:1

stiplet linje: eksisterende terrenghelning

steinfylling, ca helning 1:1,5

store stein ut mot skråning
med ca  0,7 meters avstand

EKSISTERENDE

4%stein flyttes om, ny helning ca 1:1

fiberduk kl III

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

5C Sykkelveg i skråning+kulvert v tog

bredde sykkelturveg min 2,0 m

stein flyttes om, ny helning ca 1:1

stiplet linje: eksisterende terrenghelning

steinfylling, ca helning 1:1,5

store stein ut mot skråning
med ca  0,7 meters avstand

EKSISTERENDE

4%stein flyttes om, ny helning ca 1:1

fiberduk kl III

min. 250mm bærelag fk 16-100 evt. 20-120

100mm slitedekke Fk 0-16

5C Sykkelveg i skråning+kulvert v tog

prinsippsnitt sykkelturveg 1:50

prinsippsnitt eksisterende situasjon 1:200

5B
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SYKKELTURVEG I JERNBANEFYLLING

Illustrasjon som viser sykkelturveg i jernbanefylling og gjennom kulvert under jernbanen rett sør for Kjemåga stasjon .  

5B
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#saltdal  #sykkelsalten  #visitbodo  #mittsalten

Telegrafruta

Den 17. september 2015 ble Telegrafruta åpnet som  
historisk vandrerute. Ruta er 63 km lang og har startpunkt 
fra Russånes i Saltdal og Bjellånes i Rana.
Husværene som kan benyttes til overnatting er bl.a. flere av 
telegrafstuene - som i dag drives som turistforeningshytter.
Langs ruta vil du finne en mengde kulturminner fra fram-
føringen av telegrafen over Saltfjellet.
Telegrafruta ligger i alt vesentlig i Saltfjellet - Svartisen  
nasjonalpark.   http://telegrafruta.no/ 

Saltdalselva 

Saltdalselva renner nordover langs E6 ned fra Saltfjellet  
og mot Rognan. Lønselva får næring av Junkerdalselva som 
kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord og herfra 
og ned heter den Saltdalselva. Du skal ikke gå langt vekk fra 
veien før du er i skikkelig villmark. Det har vært fisket i  
Saltdalselva siden midten på 1800-tallet da engelskmenn 
kom til Saltdal for å fiske hele sommeren. Det er fortsatt 
svært mange som ønsker å prøve fiskelykken i elva.  
For mer informasjon om fiskekort og regler etc:   
www.saltdalselva.no eller kontakt Turist-informasjon i  
Saltdal, Nordnes Camp og Bygdsesenter  Tlf. 75 69 38 55   
www.nordnescamp.no

Nordland Nasjonalparksenter 
 
 
 
 
 
Besøkssenter nasjonalpark speiler mangfoldet i  
Nordlands nasjonalparker gjennom varierte utstillinger og 
lekne uterom. Innendørs kan du hilse på bjørnen, lære om 
den spesielle geologien eller bli kjent med det samiske i  
området. Utendørs får du blant annet prøve deg som  
lassokaster og steinhugger. Kanskje vil du ta en tur inn i  
en ekte gamme på Roparneset eller prøve klatrejungelen?

Nordland Nasjonalparksenter er samlokalisert  
med Adde Zetterquist kunstgalleri.
Det er et  kunstgalleri og visningssted for Per Addes og Kajsa 
Zetterquists billedkunst. Det spektakulære bygget huser 
visningsrom med skiftende utstillinger av de to kunstnerne, 
og et gjestegalleri.

Sykkelregler
• Bruk hjelm
• Bruk lys i mørket
• Se andre trafikanter i øynene
• Gi fotgjengere førsterett  
   på fortauet

 
• Gi tegn
• Vente på grønt
• Respekter vikeplikten
• Lytt til trafikken

Noen av opplevelsene langs ruta

Naturbasert  
opplevelsessti
gjennom hele  
kommunen

På 2 hjul 
 
 
 
i Saltdal

Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse og mosjon, møte med et levende kulturlandskap og det lokalet livet – på en og samme tid
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Rognan Hotell 
www.rognanhotell.no
Tlf. 75 69 00 11
service@rognanhotell.no

Rognan Fjordcamp 
www.rognanfjordcamp.no
Tlf.  75 69 00 88
hanna@rognanfjordcamp.no

Nordnes Camp  
& Bygdesenter AS 
www.nordnescamp.no
Tlf.  75 69 38 55

Storjord Hotel 
www.storjordhotel.no
Tlf. 951 72 673
camillastorjord@yahoo.no

Saltdal Turistsenter 
www.isaltdal.no
Tlf.  75 68 24 50
post@isaltdal.no

Saltfjellet Hotell  
Polarsirkelen
Tlf. 75 69 41 22 
www.saltfjellethotell.no

 

Overnattinger
Det er flere overnattingssteder langs sykkelstien (avmerket på kartet). 
 
 
 
 
 
 

Info om overnatting finner du også på BOT sine sider www.ut.no

www.saltdalkommune.no

Mange kulturoppleveler langs sykkel- 
stien som er avmerket på kartet

Turistinformasjon  
Nordnes Camp & Bygdesenter
www.nordnescamp.no
+47 75 69 38 55   post@nordnescamp.no

20-70%
EN MENGDE BARNEKLÆR:

-50%
ALT AV SYKKELBEKLEDNING OG SYKKELSKO:

ROGNANDAGAN!

Følg oss på:SALTDAL SPORTSENTER
Håndverkern 8 
8250 Rognan
Tlf: 75 69 00 83

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - fredag  09:30 - 16:30 
Torsdag   09:30 - 18:00
Lørdag   10:00 - 15:00

KARI TRAA KRYSS JOTUNHEIM SOGN  
JOGGEBUKSE JR

-40%
ALT FRA DBS, GT, MONGOOS SAMT UTVALGTE MERIDA MODELLER:

BARNESYKLER, TERRENG, HYBRID OG RACERE
399;Pr del 99;Behov for sykkeldeler og reparasjon?

Kontakt Sport1  
Saltdal Sportsenter 
Adresse: Håndverkern 8,  
Rognan
Tlf.  75 69 00 83

ÅPNINGSTIDER:
Man-ons og fredag: 09.30-16.30 
Torsdag: 09.30-18.00 
Lørdag:  10.00-15.00

Sykkelutleie
På Saltdal Utstyrsentral på Rognan  
kan du leie sykkel og annet sports- og  
friluftsutstyr. Mob. 902 85 008.   
Adr. Jernbanegata 3.       Følg oss på

Rasteplasser
Langs hele sykkelstien er det flere 
rasteplasser, gapahuker og tilrettelagte 
bålplasser., hvor du kan ta en pust i  
bakken og nyte medbragt mat. 

Handelssentrum
I Rognan sentrum finner du et godt  
utvalgt av butikker. På Røkland er det  
et senter som har flere butikker.
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PÅ 2 HJUL I SALTDAL
Vi har tilrettelagt for en naturbasert sykkelsti gjennom Saltdal. Å finne balansen 
handler ofte om å holde seg i bevegelse. Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi 
deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse og mosjon, møte med et levende 
kulturlandskap og det lokale livet - på en og samme tid.

I god balanse på sykkelsetet får du mulighet til å ta inn alle de inntrykk 
og opplevelser som du finner langs sykkelstien. Å sykle gjør underverker 
for både helsen, miljøet og samfunnsøkonomien.

Vi ønsker deg en god tur og en fin opplevelse!

For mer informasjon/more information: Saltdal.kommune.no

Velkommen til 

SYKKELKOMMUNEN
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PÅ 2 HJUL I SALTDAL
Vi har tilrettelagt for en naturbasert sykkelsti gjennom Saltdal. Å finne balansen 
handler ofte om å holde seg i bevegelse. Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi 
deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse og mosjon, møte med et levende 
kulturlandskap og det lokale livet - på en og samme tid.

I god balanse på sykkelsetet får du mulighet til å ta inn alle de inntrykk 
og opplevelser som du finner langs sykkelstien. Å sykle gjør underverker 
for både helsen, miljøet og samfunnsøkonomien.

Vi ønsker deg en god tur og en fin opplevelse!

For mer informasjon/more information: Saltdal.kommune.no
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PÅ 2 HJUL I SALTDAL
Vi har tilrettelagt for en naturbasert sykkelsti gjennom Saltdal. Å finne balansen 
handler ofte om å holde seg i bevegelse. Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi 
deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse og mosjon, møte med et levende 
kulturlandskap og det lokale livet - på en og samme tid.

I god balanse på sykkelsetet får du mulighet til å ta inn alle de inntrykk 
og opplevelser som du finner langs sykkelstien. Å sykle gjør underverker 
for både helsen, miljøet og samfunnsøkonomien.

Vi ønsker deg en god tur og en fin opplevelse!

For mer informasjon/more information: Saltdal.kommune.no
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PÅ 2 HJUL I SALTDAL
Vi har tilrettelagt for en naturbasert sykkelsti gjennom Saltdal. Å finne balansen 
handler ofte om å holde seg i bevegelse. Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi 
deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse og mosjon, møte med et levende 
kulturlandskap og det lokale livet - på en og samme tid.

I god balanse på sykkelsetet får du mulighet til å ta inn alle de inntrykk 
og opplevelser som du finner langs sykkelstien. Å sykle gjør underverker 
for både helsen, miljøet og samfunnsøkonomien.

Vi ønsker deg en god tur og en fin opplevelse!

For mer informasjon/more information: Saltdal.kommune.no
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PÅ 2 HJUL I SALTDAL
Vi har tilrettelagt for en naturbasert sykkelsti gjennom Saltdal.
Å finne balansen handler ofte om å holde seg i bevegelse.
Sykling på sykkelstien i Saltdal kan gi deg frisk luft, stillhet og ro, bevegelse 
og mosjon, møte med et levende kulturlandskap og det lokalet livet -  
på en og samme tid.
I god balanse på sykkelsetet får du mulighet til å ta inn alle de inntrykk  
og opplevelser som du finner langs sykkelstien
Å sykle gjør underverker for både helsen, miljøet og samfunnsøkonomien.

Vi ønsker deg en god tur og en fin opplevelse!

For mer informasjon/more information: www.saltdal.kommune.no
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Saltdal Utvikling KF - årsregnskap og årsrapport for 2020 

 
Foreliggende dokumenter: 
Årsrapport 2020 
Årsregnskap 2020 med noter 
Uavhengig revisor beretning 2020 (ettersendes etter møte 7. juni) 
Kontrollutvalgets protokoll av 7. juni 2021 
 
 
Saksopplysninger 
Saltdal Utvikling KF er et kommunalt foretak som ble stiftet 24.09.14 og er heleid av Saltdal 
kommune. Saltdal Utvikling KF er kommunens utøvende organ i næringssaker og er 
kommunens førstelinjetjeneste overfor bedrifter og etablerere.  
Foretakets virksomhet er å arbeide aktivt for å fremme nærings- og samfunnsutvikling i Saltdal 
kommune og i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. 
Foretaket utarbeider hvert år en strategi- og handlingsplan som er foretaket styringsverktøy for 
selskapets aktiviteter. Selskapet deltar aktivt i samarbeid med næringslivet i Saltdal, 
interesseorganisasjoner, Næringsnettverk i Salten og andre næringsutviklingsaktører i regionen.  
 
Foretaket har et eget styre som består av 5 personer som velges av kommunestyret.  
 
Styret har i 2020 bestått av 
 
Styre består av: 
Truls Paulsen, leder 
Trine Kristensen, nestleder 
Tove Berre, styremedlem 
Karl-Peter Johansen, styremedlem 
Steinar Maarnes, styremedlem 
Astri Larsen, vara styremedlem 
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Kommunedirektør Ronny Seljeseth har deltatt som observatør på styremøtene. 
 
Tove Berre gikk inn som styremedlem i juni 2020 etter at styremedlem Kim Marion Mietinen 
fikk innvilget permisjon av Kommunestyret i Saltdal. 
 
I vedtekter for foretaket § 5 skal ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni 
måned (siste kommunestyre før ferieavvikling).  
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og vedtas:  
 
1. Godkjenning av styrets årsberetning  
2. Godkjenning av regnskapet  
3. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til det fastsatte årsregnskap.  
4. Fastsettelse av honorar til styret og revisor  
5. Valg av styrets medlemmer, herunder leder og nestleder 
6. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen 
 

Vurdering 
Covid-19 pandemien har gjort at 2020 har vært et annerledes år for alle og med svært store 
utfordringer for næringslivet. Foretaket har hatt et nært samarbeidet med kommunen, for å få og 
gi informasjon. Kjernekompetansen til foretaket ble brukt for å komme i rask dialog med 
næringslivet. Kriseledelsen nedsatt en arbeidsgruppe med representant fra Saltdal Handelstand, 
Saltdal kommune (ved ordfører og leder for plan og utvikling) og administrasjonen i foretaket, 
hvor man blant annet startet arbeidet med et spesielt fokus mot handels- og servicenæringen og 
utviklet en kampanje om å handle lokalt samt hindre smittespredning. Denne kampanjen ble 
svært vellykket. 
Det har vært brukt svært mye tid og ressurser på informasjon om nasjonale tiltak, møter og 
dialog med næringslivet på å håndtere og tiltak knyttet til covid-19 pandemien. Regjeringen har 
siden 12. mars 2020 lagt frem informasjon om svært mange nasjonale og regionale tiltak som 
skulle bidra til at eksisterende- og nye bedrifter skulle klare seg gjennom pandemien. Foretaket 
har informere næringslivet om disse tiltakene og kompensasjonsordninger og andre tiltak som 
kunne bidra med hjelp. 2020 har vært et svært krevende år for administrasjonen. Hvilke 
konsekvenser covid-19 pandemien har hatt på næringslivet vet man ennå ikke, men vi ser at 
noen yrkesgrupper er mer berørt enn andre. Utviklingen av covid-19 pandemien særlig knyttet 
til mutantvirus og vaksinering, vil legge føringer for foretakets arbeid i årene fremover. 
 
Foretaket deltar i flere prosjekter både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Samarbeidspartnere for disse prosjektene har vært næringslivet lokalt og regionalt, Saltdal 
kommune, Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune,  
Statsforvalteren i Nordland, Norges Nasjonalparkkommuner, Midtre Nordland 
Nasjonalparkstyre, Næringsnettverket i Salten, Visit Bodø, Nord-Norsk Reiseliv, 
Kunnskapsparken Bodø/Inkubator Salten, Ungt Entreprenørskap Nordland, 
Nordområdesenteret, Inkubator Salten, faginstanser, forskningsmiljøer, ulike direktorat og 
departement,  kommuner i regionen, Barents Road Internasjonale organisasjon med de tre 
nordiske land (Sverige, Finland og Russland), frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner 
og andre.  
 
Alle samarbeidspartnere har bidratt med kunnskap og kompetanse for utvikling av ulike 
prosjekter og bidratt til at prosjekter utvikler seg. Det gode samarbeidet som Saltdal Utvikling 
KF har klart å skape gjennom disse samarbeidsrelasjonene, vise at foretaket er en synlig 
utviklingsaktør i Saltdal og Salten regionen. 
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Foretaket har et svært engasjert styre som ivaretar foretaket på en god måte. Styreleder tar 
initiativet til at det en gang hvert år gjøres en egenevaluering av styrets arbeid for å gi 
styremedlemmene økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og ansvar. Styret evaluere 
daglig leder, og daglig leder gis også mulighet til å evaluere styret. Styrets evaluering viser at 
man er fornøyd med styrets innsats og daglig leders innsats for 2020. 
 
Saltdal kommune bevilget for 2020 kr 1.445.000 til Saltdal Utvikling KF. Kommunestyret 
vedtok i budsjettprosessen for 2021-2024 og redusere driftstilskuddet til Saltdal Utvikling KF 
med kr 200 000. Som en konsekvens av dette vil aktiviteten måtte trappes noe ned, om man ikke 
finner annen finansiering. 
 
Saltdal Utvikling KF har hatt inntekter på kr 2.635.000 og inntektsført prosjektinntekter med kr 
1.150.000. Dette er bl.a fra prosjektarbeid innenfor gjennomføring av felles gründeropplæring 
for Saltenregionen gjennom Start Opp Salten, Vensmoen Ressurs- og Kompetansesenter og 
arbeid med Samhandlingsmodellen, bedriftsnettverk for reiseliv, kompetansehevende kurs og 
program for næringslivet i Saltdal.  
 
Regnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr 62.679. I henhold til ny 
kommunelov er resultatet disponert og avsatt til disposisjonsfond. Regnskapet er dermed gjort 
opp i balanse. 
 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Nei. 
 

Folkehelse – konsekvenser 
Nei. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. 
2. Netto driftsresultat på kr 62 679 for 2020 settes på bundet fond og disponeres av foretaket. 
 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Truls Paulsen, AP meldte seg inhabil som styreleder i Saltdal utvikling, og fratrådte møtet. Elin 
Kvamme, Saltdal utvikling orienterte om saken.  

Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

  

 

Enstemmig innstiling: 

728



1. Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. 

2. Netto driftsresultat på kr 62 679 for 2020 settes på bundet fond og disponeres av foretaket. 
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Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2021/695-2 

Saksbehandler:  Elin Kvamme  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 81/21 08.06.2021 

Kommunestyre 53/21 17.06.2021 

Saltdal Utvikling KF - valg av styre 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedtekter Saltdal Utvikling KF 
 
Saksopplysninger 
Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder for et kommunalt foretak skal velges av 
kommunestyret selv, jfr. kommunelovens §65.  
 
Styret  
Truls Paulsen    ikke på valg, styremedlem  
Trine Kristensen   ikke på valg, styremedlem  
Kim Marion Mietinen  på valg, styremedlem  
Karl Peter Johansen   ikke på valg, styremedlem  
Steinar Maarnes   på valg, styremedlem  
 
Astri Larsen    ikke på valg, varamedlem  
 
2 styremedlemmer for 1 år og 3 styremedlemmer for 2 år.  
Varamedlem velges for 1 år. 
 
Generalforsamlingen (kommunestyret) velger leder og nestleder ved separate valg.  
Styreleder og nestleder velges for 1 år. 
 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Dekkes av det årlige driftstilskuddet til foretaket. 

Folkehelse – konsekvenser 
Ikke relevant for saksfremlegget. 
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Kommunedirektørens innstilling 
Ingen innstilling 
 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Truls Paulsen, AP meldte seg inhabil som styreleder i Saltdal utvikling, og fratrådte møtet.  

Rune Berg, Sp foreslo gjenvalg av Steinar Maarnes og Kim Mietinen. Begge har takket ja til gjenvalg.  

 

Enstemmig innstilling 

Som styremedlemmer i Saltdal utvikling KF velges Steinar Maarnes og Kim Mietinen.  
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Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2021/695-3 

Saksbehandler:  Elin Kvamme  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 82/21 08.06.2021 

Kommunestyre 54/21 17.06.2021 

Saltdal Utvikling KF - styrehonorar 

 
Foreliggende dokumenter: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni ettersendes. 
 
Saksopplysninger 
 
I 2020 ble det vedtatt et styrehonorar i Saltdal Utvikling KF for styreleder kr 12 000 og 
styremedlem kr 8 000 per år. Varamedlem får et fast styrehonorar på kr 1500 per møte.  
Vedtaket har en tilbakevirkende kraft for 2019 for varamedlem i foretaket.  
Når varamedlem deltar i minst 1/3 av foretakets møter i løpet av ett år, har vedkommende rett til 
50% av den faste godtgjørelsen. Når varamedlem deltar i minst 2/3 av møtene, har 
varamedlemmet rett til full fast godtgjørelse.  
Dersom et styremedlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall 
møter som foretaket har i løpet av et kalenderår, reduseres den faste godtgjøringen med 50% 
 
Revisors honorar dekkes etter regning.  
 
Det ble ikke vedtatt møtegodtgjørelse for varamedlem i styret i Saltdal Utvikling. 
 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Dekkes via det årlige driftstilskuddet til foretaket. 

Folkehelse – konsekvenser 
Ikke relevant for saksfremlegget. 
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Kommunedirektørens innstilling 
1. Styrehonorar på kr 12 000 for styreleder og kr 8000 for styremedlem. 
2. Varamedlem får et fast styrehonorar på kr 1500 per møte.  
3. Når varamedlem deltar i minst 1/3 av foretakets møter i løpet av ett år, har vedkommende 

rett til 50% av den faste godtgjørelsen. Når varamedlem deltar i minst 2/3 av møtene, har 
varamedlemmet rett til full fast godtgjørelse.  

4. Dersom et styremedlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall 
møter som foretaket har i løpet av et kalenderår, reduseres den faste godtgjøringen med 50% 

 
 
 
Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Truls Paulsen, AP meldte seg inhabil som styreleder i Saltdal utvikling, og fratrådte møtet. Det ble ikke 
fremmet endringsforslag. 

 

Enstemmig innstiling:  

1.Styrehonorar på kr 12 000 for styreleder og kr 8000 for styremedlem. 

2.Varamedlem får et fast styrehonorar på kr 1500 per møte.  

3.Når varamedlem deltar i minst 1/3 av foretakets møter i løpet av ett år, har vedkommende rett til 50% 
av den faste godtgjørelsen. Når varamedlem deltar i minst 2/3 av møtene, har varamedlemmet rett til full 
fast godtgjørelse.  

4.Dersom et styremedlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter som 
foretaket har i løpet av et kalenderår, reduseres den faste godtgjøringen med 50% 
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Saltdal kommune Arkiv: B08 

Arkivsaksnr: 2020/1168-46 

Saksbehandler:  Camilla Olsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst, kultur og miljøutvalg 27/21 01.06.2021 

Kommunestyre 55/21 17.06.2021 

SAMMEN for en mobbefri kommune - Lokal partnerskapsavtale mot 
mobbing 2021- 2023  

 
 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 1  

 SAMMEN for en mobbefri kommune – Lokal partnerskapsavtale mot mobbing 2021- 
2023 

 
Saksopplysninger 
Det ble i kommunestyret 17. desember 2020 besluttet at Saltdal kommune skal utarbeide en 
lokal partnerskapsavtale mot mobbing. Arbeidet har blitt ledet av avdeling for oppvekst og 
kultur. Nordland fylkeskommunes veileder for utarbeidelse av lokale partnerkspasavtaler har 
vært brukt som utgangspunkt for arbeidet, men det ble i oppstartsmøtet besluttet at Saltdal 
kommune skal sørge for en bredere medvirkning enn det som var skissert i veilederen. 
Hovedfokuset i partnerskapsavtalen ligger på barn og unges oppvekstmiljø, men avtalen 
omhandler også voksne, samt lokalsamfunnet som helhet. Det ble dermed besluttet at vi skulle 
involvere skoler, barnehager, bedrifter, fagorganisasjoner, politiske organisasjoner og andre 
frivillige lag og organisasjoner. Partnerskapsavtalen skal ha fokus på forebygging av mobbing, 
utenforskap og hatprat. 
 
Etter oppstartsmøtet ble elevrådene på skolene i Saltdal besøkt, hvor de fikk informasjon om 
oppstart av arbeidet med en lokal partnerskapsavtale mot mobbing, og de fikk mulighet til å 
komme med innspill på hva de mente var viktig å ha med i en slik partnerskapsavtale. En av 
tilbakemeldingene fra elevrådene var at vi måtte ha en annen tittel på avtalen siden det var 
vanskelig å forstå hva en lokal partnerskapsavtale mot mobbing var. Derav kom tittelen 
«SAMMEN for en mobbefri kommune», som beskriver at hele kommunen skal jobbe sammen 
for å oppnå formålet med partnerskapsavtalen. 
 
Oppstarten av arbeidet ble kunngjort ved at skoler, barnehager, bedrifter, fagorganisasjoner, 
politiske organisasjoner og andre frivillige lag og organisasjoner fikk tilsendt en e-post med 
informasjon. Partene ble invitert til å komme med innspill på utformingen, samt på innholdet i 
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partnerskapsavtalen i første høringsrunde. Deretter ble innspillene samlet, og et utkast til 
partnerskapsavtalen ble sendt ut i andre høringsrunde. I andre høringsrunde fikk partene 
mulighet til å ta stilling til hvorvidt de ville bidra med beskrivelser av det mobbeforebyggende 
arbeidet i egen organisasjon, samt tiltak i avtaleperioden, eller om de kun ønsket å signere på 
avtalen etter den politiske behandlingen. Ved høringsfristens utløp hadde alle skoler hver for 
seg, og barnehagene i fellesskap kommet med tiltakslister. Saltdal kommune, både som 
arbeidsgiver og som tilrettelegger for fritidstilbud i barn og unges hadde laget tiltakslister. Alle 
de 6 politiske partiene, 8 av fagorganisasjonene, 6 frivillige organisasjoner og 3 bedrifter har 
også bidratt med tiltakslister, eller har gitt tilbakemeldinger om at de vil signere. Totalt er det 25 
partnere som sammen vil jobbe mot mobbing og utenforskap i Saltdal i avtaleperioden. 

Vurdering 
Mobbing kan ha langvarige og alvorlige konsekvenser for de som utsettes, og forebygging av 
mobbing er viktig både for enkeltindividet og samfunnet som helhet. Partnerskap mot mobbing i 
Saltdal kommune gir en mulighet for at organisasjonene kan gå sammen for å gi et trygt og 
mobbefritt fritids-, arbeids-, lærings- og oppvekstmiljø for alle innbyggerne i kommunen.  
 
Formålet med å utarbeide en lokal partnerskapsavtale mot mobbing er blant annet å sette fokus 
på hvordan man kan forebygge mobbing og utenforskap i organisasjonene. Jobben med å øke 
bevisstheten rundt dette er allerede begynt siden flere av organisasjonene har tatt opp temaet i 
interne møter, og noen har også samlet seg om å utarbeide mobbeforebyggende tiltak som de 
ønsker å satse på i avtaleperioden. 
 
Den lokale partnerskapsavtalen er basert på lokalt kunnskapsgrunnlag, og avtalen inneholder en 
kort beskrivelse av organisasjonenes anti- mobbearbeid, samt noen konkrete satsningsområder 
partnerne forplikter seg til å fokusere på i avtaleperioden. I tillegg er det beskrevet noen felles 
tiltak og virkemidler som alle samarbeidspartnerne er enige om, og som det skal jobbes med 
innenfor egen organisasjon. Etter at den lokale partnerskapsavtalen mot mobbing er politisk 
vedtatt vil alle samarbeidspartnere bli bedt om å signere på avtalen, og dermed forplikter de seg 
til å jobbe SAMMEN for et mobbefritt lokalsamfunn i avtaleperioden. 
 
Det foreslås at avtaleperioden har en varighet på 2 år, og at avtalen evalueres våren 2023, 
hvoretter en ny avtale legges frem for politisk behandling innen medio 2023. I evalueringen bes 
partnerne om å evaluere egne prioriterte tiltak i avtaleperioden, og avdeling for oppvekst og 
kultur har ansvaret for å koordinere evalueringen. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Den lokale partnerskapsavtalen mot mobbing har ingen direkte økonomiske konsekvenser for 
Saltdal kommune. 

Folkehelse – konsekvenser 
Mobbing kan føre til dårligere psykisk og fysisk helse, og konsekvensene av mobbing og 
utestengelse kan værealvorlige og langvarige. Det er derfor svært viktig å jobbe for et mobbefritt 
samfunn hvor man i stedet opplever trivsel og trygghet. 

Kommunedirektørens innstilling 
1. SAMMEN for en mobbefri kommune – Lokal partnerskapsavtale mot mobbing 2021- 

2023 vedtas og signeres av partene. 
2. Avtaleperioden er 2 år, og avtalen evalueres våren 2023. 
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Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 01.06.2021: 

 

Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig innstilling: 

1.SAMMEN for en mobbefri kommune – Lokal partnerskapsavtale mot mobbing 2021- 2023 vedtas og 
signeres av partene. 

2.Avtaleperioden er 2 år, og avtalen evalueres våren 2023. 
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Lokal partnerskapsavtale mot mobbing – Saltdal kommune 2021- 2023 

1 

 

 

Saltdal kommune 
Avdeling for oppvekst og kultur 

Adresse: Kirkegt. 23, 8250 Rognan 
Telefon: 756 82000 

E-post: postmottak@saltdal.kommune.no 
Hjemmeside: www.saltdal.kommune.no 

 
Styringsgruppe: 

Elfrid Boine, avdelingsdirektør oppvekst og kultur 
Eva Ruth Spørck, tjenestedeleder, tjenesteområde kultur 

Camilla Olsen, barne-, ungdoms- og idrettskonsulent, tjenesteområde kultur 
Raymond Stolpen, barne- og ungdomskonsulent, tjenesteområde kultur 

 
Prosesskoordinator: 

Camilla Olsen, barne-, ungdoms- og idrettskonsulent, tjenesteområde kultur 
 

Forsidebilde: 
Ferieklubb, foto: Camilla Olsen 

 
 

Forord 
Hensikten med en lokal partnerskapsavtale mot mobbing er å samle kommunale tjenesteområder, 
frivillig sektor og andre relevante samarbeidsparter til å jobbe forpliktende sammen for et mobbefritt 
oppvekstmiljø for barn og unge. Partene i et kommunalt partnerskap mot mobbing skal forplikte seg 
til i fellesskap å jobbe for å skape et lokalsamfunn der: 

 mobbing og krenkelser er fraværende  
 kulturen for åpenhet, trygghet og inkludering er framtredende 

 
Samarbeidet skal konkretiseres både gjennom en felles verdiplattform for partnerne, og også 
konkrete tiltak hos de enkelte partnerne. Partnerne skal innarbeide avtalen i egne planer, og skal 
sørge for en jevn dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet. I Saltdal kommune er 
det avdeling for oppvekst og kultur som leder arbeidet med en lokal partnerskapsavtale mot 
mobbing. 
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Innledning  
Det ble i kommunestyret 17. desember 2020 besluttet at Saltdal kommune skal utarbeide en lokal 
partnerskapsavtale mot mobbing. Partnerskapsavtalen skal legges frem til politisk behandling 17. juni 
2021. 
 
Hovedfokuset skal ligge på barn og unges oppvekstmiljø, men avtalen skal også omhandle voksne, 
samt lokalsamfunnet som helhet. I oppstartsmøtet ble det besluttet at man i avtalen skal ha fokus på 
forebygging av mobbing, utenforskap og hatprat. 
 
Den lokale partnerskapsavtalen skal være basert på lokalt kunnskapsgrunnlag, og avtalen skal 
inneholde en kort beskrivelse av organisasjonenes anti- mobbearbeid, samt noen konkrete 
satsningsområder de forplikter seg til å fokusere på i avtaleperioden. Man skal også i avtalen være 
enige om noen felles tiltak og virkemidler som vi ønsker at alle samarbeidsparter er enige om, og skal 
jobbe med innenfor egen organisasjon. Når den endelige avtalen foreligger ønsker vi at alle 
samarbeidsparter signerer på avtalen, og dermed forplikter seg til å sammen jobbe for et mobbefritt 
lokalsamfunn. 
 
Mobbing kan føre til dårligere psykisk og fysisk helse, og konsekvensene av mobbing og utestengelse 
kan være utvikling av dårlig selvbilde, angst, depresjoner og selvmordtanker. Det er derfor svært 
viktig å jobbe for et mobbefritt samfunn hvor man i stedet opplever trivsel og trygghet. Med en lokal 
partnerskapsavtale mot mobbing forplikter partene seg til å aktivt jobbe mot mobbing og 
utestengelse, og er dermed med på å bidra til en bedre fritid og barnehage-, skole-, og 
arbeidshverdag for alle. 
 

Mål 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viktigheten av det mobbeforebyggende arbeidet 
 

Barn skal trives, blomstre, leke og lære 
Mobbing har alvorlige konsekvenser for både enkeltindividet og hele læringsmiljøet. Barn og unge 
som utsettes for mobbing kan få langvarige skader, for eksempel i form av psykiske plager som angst 
og depresjon. Også de som utøver mobbing er overrepresentert i statistikker som mest av alt 
forteller om ødelagte liv og uutnyttede muligheter.  
 
Skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er viktige arenaer for at barn og unge skal utvikle sosiale 
ferdigheter og empati. Det er derfor viktig at man på disse arenaene bekjemper krenkelser, og 
forhindrer at enkelthendelser utvikler seg til mobbing. 

Å skape et Saltdalssamfunn der mobbing og krenkelser 
er fraværende, og der kulturen for åpenhet, trygghet 

og inkludering er fremtredende.
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Det finnes ingen enkle løsninger 
For å skape gode vilkår for trivsel må man arbeide helhetlig, langsiktig og systematisk med skole-, 
barnehage- og fritidsmiljøet. Trygge voksne som har kompetanse, mot og vilje til å arbeide 
forebyggende, til å avdekke og motvirke krenkende handlinger og til å følge opp at tiltakene virker, er 
de viktigste faktorene i dette arbeidet 
 
For mange barn og unge opplever fortsatt mobbing og andre krenkelser  
Tross iherdig innsats over mange år, har vi ikke lykkes i å gi alle barn den trygge hverdagen de 
fortjener og har behov for. Partnerskap mot mobbing i Saltdal kommune gir en mulighet til at vi går 
sammen og mobiliserer våre organisasjoner for å gi barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø. 
Avtalen innebærer at partnerne blir en del av et fast samarbeid. Samarbeidet skal konkretiseres både 
gjennom felles verdiplattform, og konkrete tiltak hos de ulike partnerne. Partnerne innarbeider 
avtalen i sine egne planer og har en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle 
samarbeidet. 
 
Mobbing og utenforskap forekommer ikke bare blant barn og unge 
Selv om at det er mange mobbeforebyggende tiltak som rettes mot barn og unge så er det ikke slik at 
det er bare blant de unge det mobbes. Mobbing og utenforskap forekommer også blant voksne, på 
arbeidsplassen og på fritiden. Bedrifter kan velge å ha fokus på mobbeforebygging i HMS- arbeidet, 
og frivillige organisasjoner kan vedta egne tiltak og retningslinjer mot mobbing og for inkludering.  
Saltdal kommune har derfor invitert bedrifter, fagorganisasjoner, politiske organisasjoner og andre 
frivillige organisasjoner til å være med i det mobbeforebyggende arbeidet. 

Alle voksne har også et ansvar for å være gode rollemodeller for barn og unge. Hvis man skal lykkes 
med mobbeforebygging blant barn og unge, er det viktig at de yngre har gode rollemodeller i de 
voksne.  

Ta avstand fra hatprat og mobbing i digitale media 
Ytringer som angriper personer eller grupper basert på kjønn, seksuell orientering, religion, livssyn, 
etnisitet eller kjønnsidentitet defineres som hatprat. Hatprat forekommer både verbalt, i 
kommentarfelt, på nettforum og i andre sosiale medier, og kan ramme enkeltpersoner og grupper av 
mennesker hardt. I det mobbeforebyggende arbeidet er det viktig å ta avstand fra hatprat, også i 
digitale medier. En reflektert holdning til hvordan man opptrer i digitale medier vil være med på å 
forebygge mobbing. 
 

Partene i samarbeidet 
 
Miljøene som er representert i Partnerskap mot mobbing i Saltdal kommune skal kjennetegnes ved: 
 
 åpenhet og tillit 
 god ledelse og kultur for læring 
 positive relasjoner mellom barn og unge, og de voksne som har veiledende oppgaver 
 aktive, forebyggende tiltak mot mobbing og krenkelser 
 gjensidig innsats om dokumentasjon og erfaringsdeling 
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Barnehagene  
Barnehagene i Saltdal jobber forebyggende mot mobbing ved at de arbeider med sosial kompetanse, 
vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø. Personalet i barnehagene skal kunne se kjennetegn på 
ulike former for mobbing, og skal iverksette tiltak når det er nødvendig. 
 
Fokus på lek, språk og relasjoner er noe av det viktigste barnehagene kan jobbe med for å forebygge 
mobbing. I tillegg er det fokus på de voksne som rollemodeller for barna. De voksne i barnehagene 
skal være anerkjennende, tydelige og bevisste i sine handlinger, og dermed være gode rollemodeller. 
 

 
Barnehagene i Saltdal har en egen tiltaksplan for forebygging av mobbing i barnehagen, i tillegg til at 
de har utarbeidet en tiltaksplan dersom mobbing skjer i barnehagen. 
 
For mer informasjon om Saltdalsbarnehagenes arbeid mot mobbing, se Handlingsplan mot mobbing i 
barnehagen, vedtatt i kommunestyresak 15/2019.  Det ble fra 01.01.21 vedtatt et nytt kapittel i 
Barnehageloven, Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø.  Barnehagene skal derfor revidere 
Handlingsplanen og implementere kapittelet i denne. 
 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Være tilstede der barna 
er for å observere, hjelpe 
og veilede. Nok ansatte 

Ha en større 
bemanningsnorm i 
Saltdalsbarnehagene enn 
den nasjonale 

Saltdal kommune Fra høst 
2021 

2. Tidlig innsats Jobbe systemisk og starte 
tiltak tidlig nok til barn som 
trenger det. 

Barnehagene og 
Saltdal kommune 
ved kultur og 
oppvekst og helse 
og sosial 

Høst 2021 

3. Relasjonskompetanse - 
voksenrollen 

Gode rollemodeller som er 
tett på barna 

Barnehagene Høst 2021 

 

Grunnskolene 
I grunnskolene er det vedtatt nullvisjon mot mobbing. I elevundersøkelse fra 2020 viser at det 
forekommer noe mobbing i skolen. Resultatet bygger på elevenes tilbakemelding om mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere.  

 8,2 % av elevene på 7.trinn oppgir at de opplever mobbing.  
 0 % av elevene på 10.trinn oppgir at de opplever mobbing.  

«Fokus på lek, språk og relasjoner er dermed noe av det 
viktigste vi kan arbeide med i barnehagen for å forebygge 
mobbing.»

Handlingsplan mot mobbing i Saltdal barnehager
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I UngData- undersøkelsen i 2019 kom det frem at 9 % av ungdomsskoleelever i Saltdal ble mobbet 
minst hver 14. dag. I tillegg oppga 21 % av ungdomsskoleelevene at de er mye plaget av ensomhet, 
og 12 % oppga at det var mye plaget av depressive symptomer. 

Som et ledd i at barn og unge skal få medvirke til utarbeidelsen av en lokal partnerskapsavtale mot 
mobbing, har det vært gjennomført møter med elevrådene på grunnskolene. I disse møtene har 
elevene fått informasjon om arbeidet, og har hatt mulighet til å være med og beskrive hvorfor det er 
viktig med det mobbeforebyggende arbeidet. 
 
 

 
Alle tre grunnskolene i Saltdal har en knapp på hjemmesiden hvor man kan melde fra om skolemiljø, 
herunder varsle om mobbing.  

 
Rognan barneskole 
Rognan barneskole har utarbeidet er plan for arbeid 
med elevenes skolemiljø. I planen har skolen beskrevet 
hvilke forbyggende tiltak som skal bidra til at elevene 
har et godt skolemiljø, og hvilke målsettinger de har 
med dette arbeidet. Det foreligger også rutinger for 
avdekking av krenkende ord og handlinger, samt en 
tiltaksplan som iverksettes ved melding om, eller ved 
mistanke om dette.  
 
Skolen jobber også med aksjoner som ledd i det 
forebyggende arbeidet, slik som aksjonen «Jeg ser deg». 
Elevrådet og skolens ansatte har fått vært med på å 
komme med innspill på temaet for aksjonen, og i 2021 
har fokuset vært: 

 Si hei til alle du møter! 
 Vær høflig mot hverandre!  
 Gled andre!     

Rognan barneskole har gjennomført opplæring av alle ansatte i programmet «Mitt Valg», som er et 
livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og 
faglig utvikling. Dette programmet skal det settes av tid til ukentlig på alle trinn. Dette vil være et 
viktig forebyggende tiltak i vårt arbeid mot mobbing. 
 
Se for øvrig Rognan barneskoles plan for arbeid med elevenes skolemiljø. 
 

«Det er viktig å passe på at ingen blir mobbet fordi 
alle sammen skal ha det bra på skolen og ikke 
tenke at man ikke er god nok som man er.»

Elevrådet på Rognan barneskole 
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 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Livsmestringsprogrammet 
«Mitt Valg» 

Gjøre elevene i stand til å ta 
veloverveide valg i sitt liv 

Adm., alle 
ansatte 

2021 - 2023 

2. Gjennomføre «God 
Inspeksjon» - skolens egne 
momenter for tilsyn med 
elevene  

Gi elevene trygghet på at de blir 
godt ivaretatt og sett i 
friminuttene 

Alle 
ansatte 

2021 - 2023 

3. Foreldremøter med fokus på 
nettvett 

Øke foreldres kompetanse om 
nettvett. Redusere andelen elever 
som blir utsatt for krenkelser 
digitalt  

Adm. 2021 - 2023 

 
 

Rognan ungdomsskole 
 
Rognan Ungdomsskole jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet for både elever og ansatte. Skolen har 
flere trivselstiltak som gjennomføres i løpet av skoleåret. Skolen anser det som viktig at vi tar hensyn 
til alle elevenes interesser og legger til rette for et bredt spekter av tilbud for ungdommen.  
Det være seg ulike valgfag, ulike turer med forskjellig innhold, aktiviteter i friminuttene etc... Vi 
ønsker imidlertid å bli enda bedre på disse punktene fordi vi ser helt klart en sammenheng mellom 
trivsel og gjennomføring og fullføring av skolegang.  
 
Det er viktig at skolen med sine samarbeidspartnere setter i gang tiltak om elever ikke har det greit 
på skolen. Skolens psykososiale plan er i så fall et godt virkemiddel. Den revideres årlig av personalet, 
elevrådet og av SU (Samarbeidsutvalget ved skolen) samt gjennomgås i alle klasser ved oppstart av 
nytt skoleår. 
 
 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Fortsette jobbing med 
relasjoner mellom lærer-
elev, elev-elev og lærer-
lærer. 

Mindre konflikter som 
igjen kan føre til mobbing. 

Alle ansatte på skolen. 2021-2023 

2. Flere aktiviteter i 
skolegården og på 
klasserommene slik at 
elevene har noe å gjøre i 
friminuttene og i ledige 
stunder. 

Aktivitet skaper trivsel som 
igjen er en motvekt til 
negativ atferd. 

Skolens 
administrasjon 
sammen med 
lærerne/FAU samt 
andre naturlige 
samarbeidspartnere. 

2021-2023 

3. Følge opp resultatene fra 
elevundersøkelsen og 
legge til rette for det 
ungdommen etterspør. 

Aktiviteter og tilpasninger 
blir gjort med tanke på det 
ungdommene selv  mener 
skal til for å få et enda 
bedre skolemiljø. 

Skolens 
administrasjon 

2021-2023 
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Røkland skole 
Røkland skole er med i Utdanningsdirektoratets kompetanseutviklingsprogram «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø» (IBSM). Gjennom dette programmet jobber Røkland skole og Knekthågen 
Barnehage med å sørge for trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Vi vil sammen lære mer om 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. I tillegg jobbes det med regelverk, organisasjon og 
ledelse. Målet med IBSM er å videreutvikle en god praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, 
skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Alle skolens organer er med i denne prosessen. 

 

For å verifisere resultater vil elevundersøkelsen være en sentral retningsgiver for å se om vi lykkes. 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Skape gode relasjoner mellom 
voksne og elever. 

Gode relasjoner vil gi 
mindre mobbing. 

Hele 
organisasjonen. 

2021 - 
2023 

2. Voksne skal vise positiv interesse 
for hver elev og være gode 
rollemodeller. Samt gjennomgå E-
læringskurs i Veilederen.no 
Kapittel 9 A. i Opplæringsloven 
«Elevane sitt skolemiljø». 

Gode rollemodeller med 
kunnskap om skolemiljø 
vil gi mindre mobbing. 

Hele 
organisasjonen. 

2021 - 
2022 

3. Tilrettelegge fysisk miljø, inne og 
ute. 

Ved utvikling og 
forbedring av fysisk miljø 
vil mobbing begrenses. 

Hele 
organisasjonen. 

2021 - 
2023 

 
 

Saltdal videregående skole 
Saltdal videregående skole jobber aktivt og systematisk med mobbeforebyggende arbeid. 
Elevundersøkelsen for skoleåret 2020-2021 viste at 1,7 % av skolens elever opplever mobbing. Skolen 
jobber ut fra elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer trivsel, helse og 
læring, samt trygghet og sosial tilhørighet (opplæringslovens § 9a). Skolen har fokus på gode 
relasjoner mellom elever, og mellom elever og ansatte. Det jobbes etter prinsipp om tidlig og tett på. 
Alle ansatte skoleres årlig i aktivitetsplikten som ligger i opplæringslovens § 9a. Skolen har også et 
aktivt elevråd som inneværende skoleår har inkludering og godt skolemiljø som satsningsområde. 
Skolen har egne miljøtiltak som gratis frokost, åpen skole/verksted, leksecafé, turer, aktivitetsdager 
mm., i tillegg til at skolen bruker klassens time aktivt til helsefremmende tiltak. 
 

«Alle skal ha det bra på skolen. Ingen 
skal kjenne seg utestengt.»

Elevrådet ved Røkland skole
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Skolen jobber aktivt med analyse av egne resultater i blant annet elevundersøkelsen, og det 
utarbeides årlige tiltak basert på undersøkelsene. Der det oppdages mobbing, settes det i verk 
undersøkelser og tiltak umiddelbart.  

 
 Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 

1. Aktivt analysere egen virksomhet, både 
ved hjelp av formelle data (som f.eks. 
elevundersøkelsen, antall sluttere, 
fraværsstatistikk mm) og uformelle data 
(observasjoner, tilbakemeldinger mm) 
slik at riktige og treffsikrede tiltak settes 
inn så snart som mulig. 

Ikke få økning i 
dagens lave 
mobbetall. 

Rektor 2021-2023 

2. Ha gode og mange nok miljøtiltak, både 
på klassenivå og på skolenivå. Disse 
tiltakene skal vises i skolens 
aktivitetsplan. 

Trygge 
klassemiljø med 
høy grad av 
trivsel og gode 
forutsetninger 
for faglig læring. 

Avdelingslederne 
ved skolen 

Skoleåret 
2021-2022 

3. Utarbeide klarere retningslinjer for 
innholdet i klassens time. Her skal det 
inn et månedlig VIP-opplegg. 

Felles standard 
for klassens time. 
Gjennomføring 
av månedlig VIP-
opplegg i alle 
klasser. 

Skolens ledelse i 
samarbeid med 
skolens elev-og 
lærlingetjeneste, 
samt 
kontaktlærerne. 

Fra 
skolestart 
2021-2022 

 
Tjenesteområde kultur 
Tjenesteområdet for kultur jobber innenfor et utvidet kulturbegrep fra kulturformidling og 
kulturminnevern til idrett og friluftsliv, drift av kulturskole og bibliotek og et aktivt arbeid for barn og 
unge. I tillegg har avdelingen ansvaret for Saltdal ungdomsråd og sørger for drift av Utstyrssentralen.  
Avdelingen har et spesielt fokus på å gi barn og unge trygghet, inkludering og fellesskap på fritiden 
deres, samt å gi barn og unge muligheter til medvirkning gjennom Saltdal ungdomsråd. 
Avdelingens arbeid tar utgangspunkt i Barnekonvensjonen og Fritidserklæringen. 
 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Sørge for et aktivt og 
allsidig kulturtilbud for barn 
og unge i kommunen. 

Bidra til å gi barn og unge 
arenaer for inkludering, 
trygghet og fellesskap. 

Hele 
tjenesteområdet 

2021- 
2023 

2. Sørge for nok voksne på 
kommunens fritidsklubber. 

At hver enkelt barn og 
ungdom blir sett, og 
forhindre at mobbing og 
konflikter oppstår på 
fritidsklubbene. 

Fritidsklubbene 2021- 
2023 

3. Sørge for en rask reaksjon 
hvis uheldige situasjoner 
oppstår. 
 

Ha en åpen holdning til- og 
gode rutiner for dialog 
mellom hjem, fritid og skole 
hvis det avdekkes mobbing 
og utenforskap. 

Hele 
tjenesteområdet 

2021- 
2023 
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Frivillige lag og organisasjoner 
Frivillige lag og organisasjoner er en av bærebjelkene i sivilsamfunnet. De bidrar til å skape sosiale 
fellesskap, og gir medlemmene mulighet til å engasjere seg i samfunnet og delta på aktiviteter som 
de brenner for. 
 
Siden frivilligheten har en så stor rolle i både barn og unges oppvekst, i tillegg til at den er viktig for 
innbyggere i alle aldre, vil det være en fordel at lag og organisasjoner har retningslinjer for hvordan 
mobbing og krenkelser forebygges, samt hvordan hendelser håndteres hvis det forekommer 
mobbing eller krenkelser i egen organisasjon. 
 
FK Saltdalskameratene 

FK Saltdalskameratene (FKSK) har nulltoleranse mot mobbing, og er gjennom Fair Play opptatt av at 
man skal ta vare på fotballens verdier, både på og utenfor banen. FKSK ønsker å lage retningslinjer 
for hvordan man skal håndtere mobbesaker i egen klubb, herunder hvordan foreldre/ trenere/ barn 
kan varsle om mobbing. Klubben ønsker også å løfte frem det mobbeforebyggende arbeidet ved å ha 
mobbing som tema på både foreldremøter og på trenerforum. 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Fair Play Ha en gjennomgang med foreldre, 
trenere og spillere om Fair Play- reglene. 

Styret/ 
daglig 
leder 

Hele 
perioden 

2. Lage retningslinjer i 
klubben 

Lage en plan med retningslinjer for 
hvordan FKSK håndterer mobbesaker i 
klubben. Hvordan kan foreldre, trenere 
og spillere varsle om mobbing? 

Styret/ 
daglig 
leder 

2021 

 

 
 

Rognan IL 
Rognan IL er medlem av Norges Idrettsforbund og idrettens verdier ligger til grunn for driften av 
klubben. Sportsplanen gjenspeiler disse verdiene og de skal sees igjen i måten klubben drives på. 
Klubben er knyttet opp mot idrettens Fair Play.  Klubben har nulltoleranse mot mobbing, og jobber 
mye med hvordan vi oppfører oss ovenfor hverandre, trenere, motspillere, på banen og mot 
dommere, og hvordan vi representerer Rognan IL på kamper, samlinger og reiser. 
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Rognan IL har utarbeidet egen håndbok med retningslinjer for hvordan klubben skal håndtere ulike 
mobbeproblemer. Tre viktige punkter vi har i vår håndbok: 
Respekt – Inkludering – «Flest mulig – Lengst mulig» 
 

 Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 
1. Invitere til temakveld med mobbing som tema   2022 
2. Samarbeid på tvers av undergruppene/ besøke 

hverandre/ være trenere for hverandre 
   

3. Invitere foreldregruppa til temakveld «Foreldrevett»   2022 
 

Chorus Novus 
 

  Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 

1. Korets medlemmer har å oppføre seg 
sømmelig så vel under sangøvelser som ved 
offentlig opptreden. 

Representere vårt 
organisasjon på 
en god måte. 

Hele koret 2021-2023 

2. Behandle alle kormedlemmer med respekt 
og omtanke uavhengig av alder, kjønn, 
legning og politisk ståsted. 

Skape et 
inkluderende og 
godt fellesskap for 
nye og gamle 
medlemmer. 

Hele koret 2021-2023 

3. Ha felles sosiale sammenkomster jevnlig for 
å skape gode relasjoner mellom 
medlemmene.  

Skape gode 
relasjoner 

Hele koret 2021-2023 

 

Saltdal husflidslag  
 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Nulltoleranse for 
mobbing og 
krenkelser 

Saltdal Husflidslag skal være en 
inkluderende arena med nulltoleranse 
for mobbing og krenkelser. 
Organisasjonen skal jobbe med å 
vektlegge høflighet og gjensidig respekt 
mellom medlemmene. Vi skal være 
trygge voksne som fremstår som gode 
rollemodeller for våre unge 
medlemmer. 

Alle 
medlemmer 

Kontinuerlig 

2. Unngå alle former 
for utestenging, 
ekskludering og 
baksnakking av 
deltakere på Ung 
Husflid. 

Opprettholde et inkluderende miljø i 
Ung Husflid-gruppe. Leder for Ung 
Husflid har et særlig ansvar for 
bevissthet knyttet til tiltakene. 

Instruktører 
og deltakere 
i Ung Husflid 

Kontinuerlig 
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3. Tilrettelegge for 
aktiviteter preget 
av samarbeid – 
fellesprosjekter. 

Opprettholde og øke samholdet i Ung 
Husflid.  Gjøre deltakerne i gruppa 
bevisst på egne ferdigheter og 
kunnskaper, og å dele disse med andre 
deltakere. Oppmuntring til og fokus på å 
hjelpe hverandre / veilede hverandre i 
ulike aktiviteter. Å gi positive 
tilbakemeldinger til hverandre er 
sentralt i arbeidet. 

Instruktører 
og deltakere 
i Ung Husflid. 
Leder for 
Ung Husflid. 

Kontinuerlig 

 
 

Bedrifter 
 
Mobbing og utenforskap kan også forekomme på arbeidsplasser. 
Derfor er det viktig at også bedrifter gjennom HMS- arbeidet jobber 
for et godt arbeidsmiljø uten mobbing. 
 
Arbeidsgiver skal organisere arbeidet på en slik måte at ansatte ikke 
blir utsatt for uheldige fysiske og psykiske belastninger. Det er 
arbeidsgivers plikt å sette i verk tiltak som er nødvendige for å 
forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen. 
 
 

Saltdal kommune 
Saltdal kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen og en viktig stemme for å forebygge 
mobbing og krenkelser. Derfor slutter Saltdal kommune seg til «SAMMEN for en mobbefri 
kommune». 

 Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 
1. Systematisk HMS- arbeid i henhold til 

kommunens HMS-plan. 
Å sørge for et 
godt, 
helsefremmende, 
inkluderende og 
skadefritt 
arbeidsmiljø. 

Hele 
organisasjonen 

2021- 
2023 

2. Mobbing skal være et fast tema i alle 
avdelinger når det gjennomføres 
vernerunder på organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø. 

Forebygge 
mobbing på 
arbeidsplassen. 

Hele 
organisasjonen 

2021- 
2023 

 

Hepro AS 
 

 Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 
1. Den enkelte leder markerer tydelig 

grenser for uakseptabel oppførsel i det 
daglige. 

Ansatte blir skånet for 
uønsket adferd. 

Alle 
ledere 

2021- 
2023 

«Barn og voksne skal kunne føle 
at de trives uten å være redd for 

å gjøre ting. Alle skal kunne 
være trygg og ha et godt miljø 

rundt seg.»

Elevrådet ved Røkland skole
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2. Virksomheten arbeider systematisk 
med helse, miljø og sikkerhet. 

Unngå fysiske og 
psykiske plager samt 
unødvendig sykefravær. 

HMS leder 2021- 
2023 

3. Overhold taushetsplikt om personlige 
forhold. 

Ansatte føler tillit til 
medarbeidere. 

Alle 2021- 
2023 

 

 
 

Politiske organisasjoner 
 

Saltdalislista 
 

 Prioriterte tiltak i 
avtaleperioden 

Mål Ansvar Tidsplan 

1. Gripe inn når en observerer 
atferd eller handlinger som 
gir bekymring 

Alle politiske parti i Saltdal 
kommune har 
nulltoleranse mot mobbing 

Den som 
observerer 
mobbing. Alle.  

Kontinuerlig 

2. Tema i partimøter med 
fokus for hvordan vi politisk 
kan forebygge mobbing i 
kommunen 

Alle politikere skal arbeide 
aktivt for å opprettholde 
et mobbefritt miljø i 
kommunen 

Partileder 2021 

3. Kvalitetssikre tiltak mot 
mobbing  

Det skal være 
nulltoleranse mot mobbing 
og andre krenkelser. 

Kommunedirektør, 
avdelingsdirektør 
og politikere.  

2021 

 

Saltdal Senterparti 
 

 Prioriterte tiltak i avtaleperioden Mål Ansvar Tidsplan 
1. Digital atferd  

 Vær bevisst på egen digital atferd.  
 Tydelig rolleavklaring i utsagn på sosiale medier – er 

du politiker eller privatperson. 
 Vær kildekritisk. 
 THINK; True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind. 
 Tenke seg om to ganger før uttalelser.  

 Hele 
partiet 

Kontinuerlig 

2.  Inkluderende arbeid/atferd 
 Alle medlemmer skal føle seg inkludert.  

 Hele 
partiet 

Kontinuerlig 
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 Ha møter på utradisjonelle måter som bryter mønster 
og gjør de mindre formell, men skaper trygghet for 
en god prat og diskusjon. 

 Møte folk på deres egne arenaer, for samtaler og 
lytte til kunnskap, erfaringer og synspunkt.  

 Bygge gode relasjoner. 
3. Hersketeknikk – mobbing.  

 Behandle politikere fra andre partier med respekt 
uansett mening. 

 Si din mening på en saklig og fin måte. Vis høflighet 
og respekt. 

 Baksnakking, ekskludering og latterliggjøring er ikke 
greit. «Usynlig» mobbing må synliggjøres. 

 Gi ros og positive tilbakemeldinger, ikke bare til egne 
partifeller. 

 Fokuser på gode relasjoner. 
 Har du ubevist fornærma/krenka noen og blir gjort 

oppmerksom på det, be om unnskyldning. 

 Hele 
partiet 

Kontinuerlig 

 
 

 

Evaluering og oppfølging 
 
Den lokale partnerskapsavtalen mot mobbing har en avtaleperiode på 2 år. Planen skal evalueres 
våren 2023, hvoretter en ny avtale legges frem for politisk behandling innen medio 2023. I 
evalueringen ber vi om at alle partnere som har signert på avtalen skal evaluere egne prioriterte 
tiltak i avtaleperioden. Avdeling for oppvekst og kultur har ansvaret for å koordinere evalueringen. 
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Partnerskap mot mobbing i Saltdal kommune 
 

                                                           1. 
Partene forplikter seg til et mobbeforebyggende samarbeid og til å gjennomføre de tiltak hver enkelt 

part har utarbeidet eller nedfelt i Partnerskap mot mobbing i Saltdal kommune. 
Innsatsperioden er 2021- 2023. 

 
2. 

Saltdal kommune skal være en trygg og god kommune for barn og unge å vokse opp i. 
Barnehageloven, Opplæringsloven, FN’s menneskerettighetserklæring og FN’s barnekonvensjon 

legges til grunn for dette. 
 

3. 
Barnehager, skoler, lærebedrifter, lag og foreninger, og frivillige organisasjoner skal sammen arbeide 

for at mobbing og krenkelser ikke finner sted.  
 

4. 
Foreldre, politikere, frivillige og andre voksne er viktige rollemodeller og skal gjennom egne 

holdninger bidra til det mobbeforebyggende arbeidet både på arbeidsplasser, i frivillige lag og 
organisasjoner, og i digitale media. 

 
5. 

Vi skal alle jobbe SAMMEN for at barn, ungdom og voksne har det trygt og godt i et inkluderende 
lokalsamfunn. 

 
 
 
Dato: 
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Saltdal kommune Arkiv: B10 

Arkivsaksnr: 2018/604-23 

Saksbehandler:  Elfrid Boine  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst, kultur og miljøutvalg 23/21 01.06.2021 

Kommunestyre 56/21 17.06.2021 

Evaluering av ressursfordelingsmodellen Saltdalsskolen 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Evaluering av ressursfordelingsmodell til politisk behandling 21052021 
2 Brev fra utdanningsforbundet 20 05 21 
3 Innspill til ressursfordelingsmodellen og den økonomiske situasjonen på Røkland skole 

Evaluering ressursfordelingsmodell Saltdalsskolen 2021  
 
Saksopplysninger 
 
I 2018 ble ressursfordelingsmodellen revidert og lagt fram til politisk behandling i 
kommunestyret i PS 92/18.  
   
Enstemmig vedtak:   
1. Ressursfordelingsmodellen skal være gjeldende for fordeling av rammer mellom grunnskolene i 

Saltdal kommune.   
 

2. Alternativ 4 med skisserte kriterier velges som modell for fordeling av rammer med 
overgangsmodell 6 for 2019. Basisgruppetallet vedtas å være 12 – 13 -13.   

 
3. Rådmannen tar initiativ til å evaluere ressursfordelingsmodellen i 2021.   
 
En arbeidsgruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, rektorene i grunnskolene, 
økonomisjef og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Utdanningsforbundet har jobbet med 
evaluering av modellen.  
Det har vært avholdt 5 møter i arbeidsgruppa. I tillegg har rektor orientert personale, FAU, SU 
om arbeidet som har pågått.  
 

Vurdering 
Som følge av revidering av modellen i 2018, vedtok kommunestyret at modellen skulle 
evalueres i 2021.  
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Alle skolene har vært representert ved skolens ledelse, i tillegg har økonomisjef, 
hovedtillitsvalgte deltatt i arbeidet.  
Hensikten med at skolene i Saltdal bruker modellen, ligger i all hovedsak i at skolene samlet sett 
gis rammer til bruk gjennom noen fastsatte kriterier og ikke ut fra tilfeldigheter eller den 
ledelsen som argumenterer høyest for egen skole. Modellen gir skolene en forutsigbarhet og 
sikrer en likeverdig fordeling av rammene.  
 
I 2018 ble det lagt inn et kriterium – smådriftsulemper. Som følge av dette, gis Rognan 
ungdomsskole 0,4 årsverk og Røkland skole 1 årsverk i ekstraressurs. Ressursen gis for å 
kompensere for færre elever på skolene slik at det gir økte lærerressurser utover det modellen i 
utgangspunktet vil gi. Arbeidsgruppa vurderer at kriteriet beholdes i sin nåværende form for å 
sikre ressurstilganger til de to minste skolene.  
 
Oppsummert gir modellen følgende muligheter:  

 Utnytte handlingsrommet for å disponere rammene på skolen  
 Disponere de samlede undervisningsressursene på en slik måte at det blir frigjort 

tilstrekkelige ressurser til spesialundervisning 
 Bruke basisgruppetallet som en justering dersom skolenes ressurser skal endres  
 Gir skolene muligheter til langtidsplanlegging og forutsigbarhet  

 
Arbeidsgruppas vurderinger og anbefalinger 
Arbeidsgruppa har vurdert at det fortsatt er hensiktsmessig å beholde ressursfordelingsmodellen 
som basis for tildeling av rammer til skolene.  
 
Spesialundervisning  
Spesialundervisning ble tatt ut som et kriterium for fordeling av midler. I løpet av de to årene 
som har gått, erfarer skoleledelsen at det er nødvendig å gjøre et grep for elever med store og 
sammensatte vansker. Det foreslås at det legges inn et kriterium for denne gruppa elever slik at 
skolen har midler for å håndtere alle behovene elevene har.  
Et nytt kriterium skal ikke medføre økte kostnader. For å definere hvilke elever det gjelder og 
hvilker kriterier som skal legges til grunn, bør det være en gruppe som består av:  

1. Avdelingsdirektør oppvekst og kultur - ansvar for å initiere til møter og koordinere 
oppdraget  

2. Ledende helsesykepleier  
3. Leder PPT 

Dersom det er behov for flere instanser i gruppa, kan det vurderes med bakgrunn av elevenes 
behov.  
 
Opplæring vs helsefaglige behov – bistand 
I en del tilfeller er det uavklart om elever har behov for assistent knyttet til opplæring eller 
helsefaglige behov. Her er det nødvendig å vurdere hvorvidt behovet har et pedagogisk eller 
helsemessig behov. Kommunedirektøren vurderer at skole og helse må ta en felles vurdering for 
å avklare mer konkrete retningslinjer for elever med behov for helsebistand mens de er på 
skolen. 
 
Fremmedspråklig opplæring  
Skolene får samme ramme for å tilby elever særskilt språkopplæring, uavhengig av elevtall. 
Skolene bør i samarbeid vurdere alternative løsninger dersom det er få elever ved en skole med 
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behov for særskilt språkopplæring. Det kan gis et tilbud via Teams, elever har fysisk oppmøte 
på en eller flere skoler i kommunen.  
Det bør fortsatt settes av rammer til særskilt språkopplæring, noe som gir skolene en 
forutsigbarhet. Retten til særskilt språkopplæring er hjemlet i opplæringslovens § 2-8.  
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Evalueringa skal i utgangspunktet ikke utløse økte rammer og utgifter. Samtidig har 
arbeidsgruppa tatt en gjennomgang av kriterium for elevkostnader. Den har ikke vært økt siden 
2014, samtidig som utgifter til bøker og utstyr til elever har økt forholdsmessig mer. Det 
foreslås å øke elevkostnader med kr 500, både på barnetrinn og ungdomstrinn. Dette vil utgjøre 
kr 256 00 i 2022 i økte utgifter.   

Folkehelse – konsekvenser 
Ressursfordelingsmodellen skal gi gode levekår med like muligheter for alle elevene i skolen. 
Ved å ha en modell med utvalgte kriterier, har alle elevene samme ressurstilgang.  

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar  

1. Ressursfordelingsmodellen videreføres med følgende justeringer.   
a. Øke sats – elevkostnader med kr 500. Dette legges inn som nye midler i budsjett 

for skolene 
Ny elevsats: Barnetrinn: Kr 5 000. Ungdomstrinn: Kr 5 500 
Sum i 2022 - økning: 
Barnetrinn: kr 500 x 361= kr 180 500 
Ungdomstrinn: kr 500 x 152= kr 76 000 
 
Sum økning i rammer for 2022 til fordeling: kr 256 500 
 

b. Særskilt språkopplæring, eventuelt omfordeling av rammene 
 

2. Ressurser til Pala, kr 600 000 legges inn i modellen og fordeles til Rognan 
ungdomsskole  

3. Spesialpedagogiske ressurser 
a. Det settes ned en gruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, 

ledende helsesykepleier og leder PPT som gjør vurderinger knyttet til elever med 
store og sammensatte hjelpebehov.  
Gruppe gjør også vurderinger om hvilke kriterier som skal legges til grunn for å 
definere hvilke elever dette omfatter.  

b. Nytt kriterium for elever med store og sammensatte hjelpebehov legges i 
modellen, kriterietall fastsettes til kr 300 000 pr elev. 

c. Det igangsettes et arbeid i Saltdal kommune som gjør en vurdering om klarere 
retningslinjer for elever med behov for helsebistand.  
Avdelingsdirektør oppvekst og kultur tar initiativ til å igangsette arbeidet.  

4. Ressursfordelingsmodellen evalueres hvert 3 år, neste gang innen mai 2024.  
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Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 01.06.2021: 

 

Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.  

Forslag fra Christian Ruså, SP   

Nytt punkt 5:  

OKM ønsker en ytterligere saksutredning frem mot kommunestyremøte:  

Til kommunedirektørens punkt 1: faktiske kostnader for læreverk og såkalte elevkostander 
undersøkes, både konkret i Saltdalsskolen og snitt i sammenlignbare kommuner, dette for å gi 
grunnlag for vurdering av økningen på 500 kr som er foreslått.  

Til kommunedirektørens punkt 3b: OKM ønsker at beslutningsgrunnlaget for 
kommunedirektørens innstilling synliggjøres for at størrelsen på kriterietall skal kunne vurderes. 

Tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling: 

Kommunestyret vedtar  

1.Ressursfordelingsmodellen videreføres med følgende justeringer.   

a.Øke sats – elevkostnader med kr 500. Dette legges inn som nye midler i budsjett for skolene 
Ny elevsats: Barnetrinn: Kr 5 000. Ungdomstrinn: Kr 5 500 
Sum i 2022 - økning: 
Barnetrinn: kr 500 x 361= kr 180 500 
Ungdomstrinn: kr 500 x 152= kr 76 000 
 
Sum økning i rammer for 2022 til fordeling: kr 256 500 
 

b.Særskilt språkopplæring, eventuelt omfordeling av rammene 
 

2.Ressurser til Pala, kr 600 000 legges inn i modellen og fordeles til Rognan ungdomsskole  

3.Spesialpedagogiske ressurser 

a.Det settes ned en gruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, ledende helsesykepleier og 
leder PPT som gjør vurderinger knyttet til elever med store og sammensatte hjelpebehov.  
Gruppe gjør også vurderinger om hvilke kriterier som skal legges til grunn for å definere hvilke elever 
dette omfatter.  

b.Nytt kriterium for elever med store og sammensatte hjelpebehov legges i modellen, kriterietall 
fastsettes til kr 300 000 pr elev. 

c.Det igangsettes et arbeid i Saltdal kommune som gjør en vurdering om klarere retningslinjer for elever 
med behov for helsebistand.  
Avdelingsdirektør oppvekst og kultur tar initiativ til å igangsette arbeidet.  

4.Ressursfordelingsmodellen evalueres hvert 3 år, neste gang innen mai 2024. 
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5. Til kommunedirektørens punkt 1: faktiske kostnader for læreverk og såkalte elevkostander 
undersøkes, både konkret i Saltdalsskolen og snitt i sammenlignbare kommuner, dette for å gi 
grunnlag for vurdering av økningen på 500 kr som er foreslått.  

Til kommunedirektørens punkt 3b: OKM ønsker at beslutningsgrunnlaget for 
kommunedirektørens innstilling synliggjøres for at størrelsen på kriterietall skal kunne vurderes. 
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Del 1 Evaluering av ressursfordelingsmodellen  

1. Innledning  
 
I 2018 ble ressursfordelingsmodellen revidert og lagt fram til politisk behandling i 
kommunestyret i PS 92/18. 
  
Enstemmig vedtak:  
1. Ressursfordelingsmodellen skal være gjeldende for fordeling av rammer mellom grunnskolene i 

Saltdal kommune.  
 
2. Alternativ 4 med skisserte kriterier velges som modell for fordeling av rammer med 

overgangsmodell 6 for 2019. Basisgruppetallet vedtas å være 12 – 13 -13.  
 
3. Rådmannen tar initiativ til å evaluere ressursfordelingsmodellen i 2021.  
 
Ressursfordelingsmodellen har vært brukt for å beregne rammene for skolene. Modellen 
baserer seg på elevtall, en del andre kriterier. Basisgruppetallet er også et viktig kriterium for 
å beregne rammene til fordeling.  
 
I arbeidet med ressursfordelingsmodell og skole er det verdt å merke seg at budsjettåret går 
fra januar til desember, mens skoleåret går fra august til juli. Ved å bruke modellen på denne 
måten, får skolene en forutsigbarhet som går inn i neste budsjettår.  
 
Skoleledernettverket har i sitt møte drøftet evaluering av modellen våren 2021 der målet er å 
ferdigstille evalueringsarbeidet til politisk behandling i juni 2021. Det ble også bestemt at vi i 
samme evaluering skal presentere en oversikt over kostnader Saltdal kommune har satt av til 
grunnskolen sammenlignet med nabokommuner og kostragruppe 5.  
 
Evalueringa er todelt: 
Del 1 Evaluering av ressursfordelingsmodellen  
Del 2 Oversikt kostnader til grunnskolen – SSB tall  
 

Prosesser og arbeidsform  

Det er bestemt at det er en skoleleder fra hver av skolene, avdelingsdirektør, økonomisjef og 
hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet utgjør arbeidsgruppa for 
evalueringa.  

Arbeidsgruppa har til sammen hatt 4 møter.  

25.03. – oppstartsmøte  

09.04. – arbeidsmøte  

23.04. – arbeidsmøte  

12.05. - arbeidsmøte  

18.05. - sendt ut arbeidsdokument til gjennomlesing og åpning for tilbakemelding  
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Informasjon og møter på skolene 

Rognan barneskole  

Saken har vært presentert i skolens plangruppe, team og skolens HMS-gruppe til orientering 
og tilbakemelding. Saken har også vært til orientering i skolens FAU og i Samarbeidsutvalget. 
Tilbakemeldingen fra de ulike utvalg har vært at fokusområdene som har vært tatt opp i 
revideringen er fornuftige. Ellers har det ikke vært andre innspill.  

Rognan ungdomsskole  

Ressursmodellen er blitt lagt frem for plangruppa ved skolen med ulike anledninger samt for 
personalet i plenum. Fau har fått saken lagt frem og Su er orientert om saken. Samtlige som er 
hørt mener det er en god ide å fortsette med dagens ressursmodell og at det gir en rettferdig 
fordeling skolene imellom ut fra elevtallet som til enhver tid er på skolene. Både personalet 
ved skolen og Fau mener at når det er elever som av helsemessige årsaker trenger hjelp til å 
gå på skolen, må helse og omsorg dekke kostnadene til de helsemessige sidene av skoledagen 
og skolen dekke utgiftene til det pedagogiske opplegget. Dagens modell tar ikke nok høyde 
for disse elevene.  Ellers er det ingen andre innspill.  

Røkland skole  

På Røkland skole har plangruppe og hele personalet muntlig diskutert enkelte av endringene i 
dette dokumentet. Saken vil bli gjennomgått i sin helhet i plangruppen og personalet uke 21 
og i FAU uke 20. SU og HMS utvalget vil på planlagt møte uke 23 få en gjennomgang av 
dette dokumentet. 

2. Parametere og kriterier i modellen pr 2018  
Da ressursfordelingsmodellen ble innført i Saltdal kommune i 2010, var det etter modell 
hentet fra Vestvågøy. Parameterne og kriteriene som ble lagt til grunn den gangen er i 
hovedsak videreført fram til i dag. Gjennom ulike revideringer har det likevel vært foretatt 
noen endringer slik at modellen ble tilpasset Saltdalsskolene.  

Oversikten nedenfor viser at hvilke parametere og kriterier som er endret ved revidering i 
2018.  

2.1 Parametere 
Før 2018 Etter 2018  
Basisgruppetall Basisgruppetall 
Lærertetthet i forhold til undervisning  Lærertetthet i forhold til undervisning  
 Forsterket opplæring/smådriftsulemper  
Tidsressurspott Tidsressurspott 
Hørselshemmede – ved behov  Hørselshemmede – ved behov  
Samiskundervisning –inntekter og utgifter  Samiskundervisning –inntekter og utgifter  
Administrasjonsressurs – følger tidligere 
modell for fordeling av ressurser  

Administrasjonsressurs – følger tidligere 
modell for fordeling av ressurser  

Merkantil ressurs  Merkantil ressurs  
Seniortiltak 57 år og 60+ Seniortiltak 57 år og 60+ 
Redusert leseplikt nyutdannede  Redusert leseplikt nyutdannede  
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Snittlønn som grunnlag for tildeling av 
lønnsbudsjett 

Snittlønn som grunnlag for tildeling av 
lønnsbudsjett 

Funksjonstillegg (kontaktlærer, 
samlingsstyrer, teamledere) 

Funksjonstillegg (kontaktlærer, 
samlingsstyrer, teamledere) 

Elevkostnader/driftskostnader, vikarlønn Elevkostnader/driftskostnader, vikarlønn 
Skoleskyss – manuell føring ut fra regnskap  Skoleskyss – manuell føring ut fra regnskap  
 Fremmedspråksundervisning – fast sum pr 

skole 
Ikke elevrelaterte utgifter – hentes fra Arena  Ikke elevrelaterte utgifter – hentes fra Arena  
Spesialundervisning   
 Ressurs til valgfag, utover fag- og 

timefordeling (Lagt inn manuelt) 
 

2.2 Kriterier ved tildeling av ressurser pr 2018  
Modellen bygger på en rekke kriterier som til sammen utløser rammene for den enkelte skole.  

 Antall elever fordelt på skole og trinn  
 Forsterket opplæring/smådriftsulemper  
 Tidsressurs, 2 årstimer pr elev (Avtalefestet i SFS 2213)  
 Administrasjonsressurs/merkantilressurs  
 Seniortiltak/redusert leseplikt (57 år, 60+)  
 Basisgruppetall  
 Samiskopplæring  
 Hørselshemmede  
 Fremmedspråklige (lagt inn manuelt)  
 Snittlønn for det pedagogiske personalet i skolen + funksjonstillegg 
 Elevrelaterte kostnader/driftskostnader  
 Vikarlønnspott  
 Skoleskyss (reguleres etter regnskap) 
 Ikke elevrelaterte utgifter – hentet fra Arena  

3. Endringer som er gjort fra forrige modell  
Spesialundervisning 

Ved gjennomgang av parametere/kriterier som skal være med i modellen i 2018, ble det 
spesielt drøftet om spesialundervisning skulle være med som en parameter. Et spørsmål har 
vært om skolene får tilstrekkelig ressurser for å ivareta elever som skal ha 
spesialundervisning. For kommunen har det vært et poeng at skolene ikke skal få mindre 
rammer ved en revidering av ressursfordelingsmodellen.  

I modellen var spesialundervisning tidligere delt med to kategorier:  

1. Spesialundervisning for elever med ulike typer vansker  
2. Spesialundervisning for elever med særlig krevende og vedvarende hjelpebehov  

Skolene skal gis tilstrekkelig ressurser til spesialpedagogiske tiltak. I modellen fra 2018 ble 
parametere for spesialundervisning tatt vekk. For å kompensere dette, ble basisgruppetallet 
brukt for å regulere skolenes totalramme.  
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Problematisering av endringen  

Endringen har ikke vært helt uproblematisk for skolene. I skolen er det mange elever med 
ulike behov utenfor opplæring. Helserelaterte tiltak kommer oftest til syne når det gjelder 
elever i grunnskolen. Vi har elever som trenger helserelatert bistand for å kunne klare 
skoledagen. Det kan være personalbistand for å gå på toalettet, kle på seg, hjelp med 
medisinering ved kroniske lidelser. Skolene har kostnader knyttet til assistent for barn og 
unge som trenger hjelp for å fungere i en skolesituasjon. I modellen er ikke det tatt høyde for 
utgiftene knyttet til assistenter med tanke på helsebistand av ulik grad og karakter.  

For de elevene som får omfattende bistand fra kommunen og som kommer inn under 
ordningen med særlig ressurskrevende brukere, ansettes og dekkes kostnadene fra tjenesten. I 
skolene er det elever i denne gruppa det bør jobbes ytterligere med for å fastslå om det er 
helse- eller opplæringsrelatert bistand de har behov for. 

I Ot.prp nr 46 (1997-98) er opplæring definert som:  

“Det som skal reknast som opplæring etter den nye opplæringslova, er opplæring gitt 
under leiinga og ansvaret til skolen og på bakgrunn av opplæringsplanen for skolen.” 

Tidlig innsats - fra øremerking til ramme. 

Udir har i flere år overført midler til grunnskolene øremerket tidlig innsats. Denne ordningen 
opphørte i fra budsjettåret 2019 og ble lagt inn i ramma for skolene.  Midlene skal fortsatt 
brukes til formålet tidlig innsats. Som følge av denne endringa, gjorde kommunedirektøren en 
justering i basisgruppetallet som da ble endret fra 12 – 13 – 13 til 11,73 – 12,73 – 12,73.  

Smådriftsulemper  

Andel elever varierer mellom skolene. Mens Rognan barneskole er stor og har todeling på alle 
trinnene, er det ikke samme forhold på de to andre skolene. Kriteriet for smådriftsulemper 
skal kompensere for at de to mindre skolene skal gis mulighet for ytterligere deling av trinn 
og fag.  

Røkland skole har 1 årsverk i smådriftsulemper. Det begrunnes med at de har få elever, er 1- 
10 skole. Rognan ungdomsskole har 0,4 årsverk i smådriftsulemper. Kriteriet 
smådriftsulemper medfører økte ressurser til skolene, på bekostning av Rognan barneskole.  

I modellen er formlene definert med bakgrunn i om skolen oppfyller krav til smådrift.  

Fremmedspråklige  

Alle skolene har hatt fremmedspråklige elever på skolen. Elever som har et annet morsmål 
enn norsk og samisk skal få et tilbud om særskilt norskopplæring og/eller tospråklig 
fagopplæring. I modellen var dette kriteriet fjernet, og ble i all hovedsak finansiert gjennom 
«skolesjefens pott». For å sikre forutsigbarhet for de totale rammene for skolen, ble kriteriet 
lagt inn med en fast sum fordelt mellom skolene.  

Skoleåret 2020/21 har skolene registrert følgende antall elever som mottar særskilt 
språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

Skole Antall elever  Pr 23.04. 
Rognan barneskole  9 elever (1.-7.trinn) 16 elever  
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Rognan ungdomsskole  3 elever (10.trinn) 3 elever  
Røkland skole  1 elev (4.trinn)  1 elev 

Kilde: GSI og skoleledelsen 

Skolene får samme ramme for å tilby elever særskilt språkopplæring, uavhengig av elevtall. 
Skolene bør i samarbeid vurdere alternative løsninger dersom det er få elever ved en skole 
med behov for særskilt språkopplæring. Det kan gis et tilbud via Teams, elever har fysisk 
oppmøte på en eller flere skoler i kommunen.  

Det bør fortsatt settes av rammer til særskilt språkopplæring, noe som gir skolene en 
forutsigbarhet. Retten til særskilt språkopplæring er hjemlet i opplæringslovens § 2-8.  

4. Hva skal vi evaluere  
4.1  Behov for ressursfordelingsmodell  
 
Skal vi fortsatt ha ressursfordelingsmodellen?  

Ressursfordelingsmodellen har vært i bruk i Saltdal kommune siden 2009. Den første 
modellen – Vestvågøymodellen, danna grunnlag for vår modell. Det har vært gjort endringer i 
modellen fram til i dag og tilpassa kommunens skolestruktur og behov.  

Prinsippet er at alle elever i Saltdalsskolen skal ha like økonomiske vilkår. Elevtallet danner 
dermed ressurstilgangen til den enkelte skole. Skolene i kommunen er ulike, der Rognan 
barneskole har halvparten av elevene. For å kompensere på det, er det lagt til kriterium - 
smådriftsulemper. Dette medfører at Rognan ungdomsskole og Røkland skole gis mer pr elev 
enn Rognan barneskole.  

Skolelederne ser absolutte fordeler med å ha en modell som grunnlag for tildeling av rammer 
til skolene. 

Det er flere grunner til det, blant annet:  

 Skaper forutsigbarhet og planlegging av ressurser  
 Rettferdig fordeling mellom skolene, med utgangspunkt i elevtallet 
 Bygger på de samme vilkårene for alle skolene  
 Bruk av basisgruppetall 

Samtidig vil det være naturlig å foreta noen justeringer av parameterne og kriterietallene.  

Justeringer 

Kommunestyret har i sak 20/113 vedtatt at Palatilbudet på Rognan ungdomsskole skal legges 
inn som kriterium i modellen. For skolens del bidrar det til en forutsigbarhet og sikrer 
delfinansieringa av tilbudet.  

Elevkostnader 

I modellen er det lagt til sats pr elev for kostnader til læremidler mm. Denne kostnaden er 
ikke regulert de siste årene.  

Satsen pr elev er i dag på kr 4 500 på barnetrinnet og kr 5 000 på ungdomstrinnet. Skolene 
erfarer at utgiftene er høyere enn satsen er i dag.  
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År  Barnetrinn ungdomstrinn 
2021 4 500 5 000 
2014 4 000 4 500 
2012 3 700  4 000 

 

Arbeidsgruppa vurderer nødvendigheten med å regulere satsen for elevkostnader. Dersom det 
skal gjøres, må det ses i sammenheng med en åpning for å øke de rammene til skolene.  

4.3  Vurdere andre modeller  
Arbeidsgruppa er kjent med at det finnes ulike modeller for å foreta beregninger og fordeling 
av rammer til skolene.  

Modellen Saltdalsskolen bruker er godt innarbeidet i organisasjonen. Det vil være mest 
formålstjenlig at basisen i dagens modell fortsatt brukes, med åpning for jevnlige evalueringer 
av modellen for å tilpasse oss eventuelt nye krav og behov.  

4.4 Hvilke muligheter gir modellen  
Modellen åpner i stor grad for at skolens ledelse har en forutsigbar og rettferdig fordeling av 
rammene mellom skolene.  

Modellen gir oss en mulighet til å:  

 Utnytte handlingsrommet for å disponere rammene på skolen  
 Disponere de samlede undervisningsressursene på en slik måte at det blir frigjort 

tilstrekkelige ressurser til spesialundervisning 
 Bruke basisgruppetallet som en justering dersom skolenes ressurser skal endres  
 Gir skolene muligheter til langtidsplanlegging og forutsigbarhet  

5. Konklusjon og anbefalinger  
5.1  Konklusjoner  
I evalueringa av modellen har arbeidsgruppa sett på kriteriene og parameterene for modellen. 
Det er ikke noe grunn for å fjerne modellen eller å velge noen andre modeller.  

Elever med store og sammensatte behov 

Skolelederne vurderer at endringene i modellen har ført til at rammene til grunnskolen i stor 
grad samsvarer med behovene. På et punkt bør det gjøres ny vurdering, og det er elever med 
store og sammensatte hjelpebehov. Det tas uforholdsmessig mye fra rammene som skal gis til 
ordinær opplæring for å sikre elever i denne gruppa et forsvarlig tilbud. 

Slik modellen er i dag, ivaretas ikke skolens behov for å ha tilstrekkelig ressurser til elever 
med særskilt store hjelpebehov/ekstra ressurser. Her må det vurderes å definere hvilke 
elevgrupper det gjelder og hvordan dette skal finansieres.  

Det må utarbeides kriterier for spesialpedagogiske ressurser for de elevene som kommer 
innunder kategorien - særlig krevende brukere. Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes en 
gruppe som gjør en vurdering om kriterier som skal legges til grunn for å definere elever 
innen kategorien. Den samme gruppa skal også ta en vurdering om hvilke elever som 
defineres inn i gruppa før ressursfordelingsmodellen ferdigstilles.  
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Skolene får ikke tildelt mer midler, kriteriet som legges til grunn gjør en fordeling av de totale 
rammene ut fra behov elevene har.  

Representanter i gruppa består av følgende:  

1. Avdelingsdirektør oppvekst og kultur - ansvar for å initiere til møter og koordinere 
oppdraget  

2. Ledende helsesykepleier  
3. Leder PPT  

I tillegg kan ansatte fra andre tjenesteområder involveres ved behov.  

Gruppas mandat og oppgave er å drøfte og konkretisere kriterier for hvilke elever som skal 
defineres i kategorien elever med store og sammensatte behov samt gjøre vurderinger ut fra 
skolens innmeldte behov. Både ledende helsesykepleier og leder PPT er orientert og forespurt 
om å være representert i gruppa.  

Opplæring vs helsefaglige behov – bistand 

I forarbeidene til opplæringsloven og kommentarer til dette, har Regjeringen gjort vurderinger 
knyttet til forholdet til hva som er opplæring og hva er hjelp/bistand på bakgrunn av 
helsefaglige behov.  

I et brev fra daværende Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartement av 22.01.2001 er det 
gjort et forsøk på å definere som skal til for at tilbudet skal regnes som opplæring. I brevet er 
det vektlagt noen krav:  

1. Aktivitet må stå under skolens ledelse og ansvar. Herunder må det også være en tilsatt 
lærer som står for aktiviteten som oppfyller vilkårene i opplæringslovens kapittel 10(jf 
forskrift til opplæringsloven kapittel 14(om kompetanse) 

2. Aktiviteten skjer innenfor rammen av det sentralt fastsatte undervisningstimetallet 
(eventuelt utvidet lokalt timetall) 

3. Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål som er innrettet på å oppnå de målene som 
fremgår av lovens formålsparagraf.  

4. Aktiviteten må innebære en oppfyllelse av det sentralt fastsatte læreplanverket for 
grunnskolen, eller innebære en oppfyllelse av en IOP som er fastsatt i henhold til § 5-
5.  

I kommentarene til opplæringsloven er det beskrevet et punkt om nødvendige tjenester fra 
helse- og omsorgstjenesten mens eleven er på skolen. Det presiseres at skolen må legge til 
rette for at elever kan motta nødvendig helsehjelp eller andre nødvendige helse- og 
omsorgstjenester i skoletiden, når det er behov for det.  

I dag er det en klar gråsone for hvilke typer hjelpebehov som skal defineres under 
opplæringsloven eller lov om helse- og omsorgstjenester. Det er elever med ulike kroniske 
sykdommer i skolen som har behov for assistent for å kunne følge skoledagen. I dag er det 
ikke gjort konkrete vurderinger om assistenttilbudet er definert som opplæring eller 
helsebistand.  

Arbeidsgruppa ser klart at det er behov for at skole og helse- og omsorg tar en gjennomgang 
om hvilken lovhjemmel hjelpebehovene til elevene skal gis fra. Det er ikke sagt at tilbud i 
skoletida kun skal dekkes av skolens rammer. For å få en mer presis forståelse for elever med 
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helsebistand i skolen, vil det være på plass med en gruppe bestående av representanter 
fra skole og helse/omsorg som foretar en vurdering og vurderer klarere retningslinjer for 
elever med behov for helsebistand.  

5.2 Arbeidsgruppas anbefalinger  
Arbeidsgruppa har følgende anbefalinger for videre oppfølging: 

1. Ressursfordelingsmodellen videreføres med følgende justeringer.   
a. Øke sats – elevkostnader med kr 500. Dette legges inn som nye midler i 

budsjett for skolene 
Ny elevsats: Barnetrinn: Kr 5 000. Ungdomstrinn: Kr 5 500 
Sum i 2022 - økning: 
Barnetrinn: kr 500 x 361= kr 180 500 
Ungdomstrinn: kr 500 x 152= kr 76 000 
 
Sum økning i rammer fra 2022 til fordeling: kr 256 500 
 

b. Særskilt språkopplæring, eventuelt omfordeling av rammene 
2. Ressurser til Pala, kr 600 000 legges inn i modellen og fordeles til Rognan 

ungdomsskole  
3. Spesialpedagogiske ressurser 

a. Det settes ned en gruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, 
ledende helsesykepleier og leder PPT som gjør vurderinger knyttet til elever 
med store og sammensatte hjelpebehov.  
Gruppe gjør også vurderinger om hvilke kriterier som skal legges til grunn for 
å definere hvilke elever dette omfatter.  

b. Nytt kriterium for elever med store og sammensatte hjelpebehov legges i 
modellen, kriterietall fastsettes til kr 300 000 pr elev. 

c. Det igangsettes et arbeid i Saltdal kommune som gjør en vurdering om klarere 
retningslinjer for elever med behov for helsebistand.  
Avdelingsdirektør oppvekst og kultur tar initiativ til å igangsette arbeidet.  

4. Ressursfordelingsmodellen evalueres hvert 3 år, neste gang innen mai 2024.  
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Del 2 Informasjon om ressurser   
Saltdal kommune midler fordeles mellom tjenesteområdene. I Saltdal kommune tildeles 
grunnskolen 16 % av de totale ressursene kommunen disponerer. Til sammenligning er Helse 
og omsorg tildelt 53% av rammene. Oversikten gir et bilde av de prioriteringene 
kommunestyret gjør i budsjettbehandlinga. 

 

Oversikt over fordeling av de totale rammene i Saltdal kommune fordelt på tjenester.  

 
SSB – Kostra 2019 tall 

Oversikt over ressurser og resultater Saltdal og Kostragruppe 5 – 2020  

Saltdal 
Kostra-
gruppe 05 

Landet uten 
Oslo 

Nøkkeltall 2020  Enhet 2020 2020 2020 
Årstimer til særskilt norskopplæring per 
elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 74,1 45,7 36,2 
Årstimer til spesialundervisning per elev 
med spesialundervisning (antall) antall 134,6 160,8 143,1 
Elever i kommunale og private 
grunnskoler som får særskilt 
norskopplæring (prosent) prosent 2,5 5,2 4,7 
Elever i kommunale og private 
grunnskoler som får spesialundervisning 
(prosent) prosent 10,7 9,7 7,8 
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 63,8 71,5 72,4 

Sosialsektoren samlet Barnevern

Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) Administrasjon, kommune

Kultursektoren, kommune Barnehage

Grunnskole Helse- og omsorg

Andel av totale utgifter (prosent)
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Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 72,3 69,6 68,1 
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,8 13,1 15,7 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 43 42,6 42,9 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter (prosent) prosent 15,2 20,8 22,4 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 
(kr) kr 

 
116032 144846 116610 

SSB - Kostra 

Funksjoner:  

202 Grunnskole  
215 SFO 
222 Skolelokaler  
223 Skoleskyss  

 

Hvis netto driftsutgifter på et tjenesteområde er høyere enn hos sammenligningsgruppa viser 
det at kommunen prioriterer området høyt. Kostraoversikten for 2020 viser at Saltdal 
kommune ligger betraktelig lavere enn kommunegruppe 5 og nesten på nivå på 
landsgjennomsnittet.  

Tallene for netto driftsutgifter viser hvor mye andre kommuner satser på skole sammenlignet 
med Saltdal. For skolesektoren i Saltdal Kommune betyr det at gjennomsnittet av 
kostragruppe 5 er finansiert med ca 15-15,5 millioner mer enn grunnskoleelevene i Saltdal. 
Enn så lenge er de faglige resultatene bedre enn gjennomsnittet i kostragruppe 5 selv om den 
økonomiske innsatsen er betydelig lavere. 
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Tabellene nedenfor viser oversikt over netto driftsutgifter i prosent og kroner de tre siste 
årene.  

 
Kilde: SSB Kostra 
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Utdanningsforbundet v/Røkland skole 

 

Saltdal kommune 

v/utvalg for oppvekst og kultur                                Røkland 20.05.21                                                                                        

 

 

Innspill i forbindelse med sammenslåing av klasser skoleåret 2021/2022 

ved Røkland skole 

 

Røkland skole skal kommende skoleår kutte ned på antall lærerstillinger, 

for å komme ned på den økonomiske rammen skolen er tildelt. Dette 

medfører at vi blir pålagt en sammenslåing av klasser i enkelte fag/timer. 

Kommunestyret i Saltdal kommune har tidligere vedtatt at det ikke skal 

være sammenslåing i fagene norsk og matematikk.  

Vi ber dere drøfte om det er mulig å slå sammen klasser i deler av disse 

fagene, hvis man ut fra et pedagogisk perspektiv mener det er forsvarlig 

og fornuftig. Dette mener vi det er, og ønsker at dere drøfter om det kan 

gjennomføres som en prøveordning skoleåret 2021/2022. 

Vi tenker da eksempelvis lesestund i norsk, der elevene leser i egne 

bøker. Samt nivåbaserte skriftlige oppgaver i leseforståelse og 

grammatikk, der elevene på forhånd er kjent med oppgavestrukturen. I 

matematikk tenker vi da på repetisjon, drilloppgaver og mengdetrening, 

som er tilpasset den enkelte elev. Ut fra vårt pedagogiske syn og tidligere 

erfaringer mener vi dette er forsvarlig og fullt gjennomførbart. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen utdanningsforbundet ved Røkland skole 
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Til  

Oppvekst, kultur og miljøutvalget 

Kommunestyret 

 

Innspill til evaluering av ressursfordelingsmodellen og den 
økonomiske situasjonen ved Røkland skole 
 

Røkland skole har i en årrekke hatt problemer knyttet til dårlig økonomi. Dette har ført til 
uheldige sammenslåinger og adhoc-løsninger over år. Det er også tydelig at skolen har et 
mindre handlingsrom enn de andre skolene i kommunen både når det gjelder undervisning, 
innkjøp av inventar, teknisk utstyr og velferdstilbud til elevene. Problemene med å få 
budsjettet i balanse, og samtidig tilby et forsvarlig tilbud til elevene ved Røkland skole, var 
også en av hovedgrunnene til at ressursfordelingsmodellen ble evaluert i 2018/19, og vedtaket 
fra kommunestyret i desember 2020: 

 

Politisk vedtak er ikke fulgt opp 

I saksfremlegget til kommunestyret velger avdelingsdirektøren å ikke svare ut vedtaket fra 
desember 2020; «Kommunestyrets bestilling berører kun en av tre skoler i kommunen. 
Representanter fra skoleledernettverket har i muntlige tilbakemeldinger gitt tilbakemelding 
om at det er uheldig å fokusere på kun en skole. Rammevilkårene er like for skolene, og det er 
skolens ledelse som sammen med sine tillitsvalgte skal sette fokus på hvordan rammene skal 
brukes til skolens og elevenes beste. Skoleledelsen på skolene følger bestemmelser om at 
tjenester som tilbys skal være innenfor ramma skolen til enhver tid disponerer. Alle skolene 
har signalisert at rammene ikke dekker alle behovene i skolen, men at de må forholde seg til 
rammene på linje med alle andre tjenesteområdene. 

De økonomiske forutsetningene  
Røkland skoles rammer er gitt etter ressursfordelingsmodellen. Det gir skolen samme 
rammebetingelser som de øvrige skolene. Det er vanskelig for kommunedirektøren å komme 
med en helhetlig vurdering om rammene for skolene på nåværende tidspunkt utover det som 
er beskrevet i saksframlegget. Modellen skal evalueres våren 2021, og presenteres 
kommunestyret i egen sak. 

Røkland skole er en del av Saltdalsskolen og har de samme rammevilkårene. Alle skolene har 
kvalifiserte lærere som gjør en god jobb med og for elevene.» 

Overnevnte sak medførte en utsettelse av evaluering av Røkland skole, som nå skulle sees i 
sammenheng med evaluering av ressursfordelingsmodellen, men heller ikke her ser det ut som 
de overnevnte punkter blir belyst.  
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En arbeidsgruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, rektorene i 
grunnskolene, og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Utdanningsforbundet har jobbet med 
evaluering av modellen. Det vil si at eneste representanten fra Røkland skole er en helt ny 
rektor. Nok en gang opplever vi at SU, FAU, lærere og tillitsvalgte ved skolene blir lite 
involvert og kun orientert om situasjonen. Prosessen har nå vært kjørt på i underkant av to 
måneder uten rom for reell medinnflytelse.  

Evalueringen inneholder ikke en helhetlig vurdering av driften ved Røkland skole. Vedtaket 
fra kommunestyre i desember 2020 er ikke fulgt opp.  

FAU ved Røkland skole er ikke enig i at ressursfordelingsmodellen fører til en rettferdig 
fordeling av ressurser i Saltdalsskolen.  

Et viktig formål med inntektssystemet til kommunene er å bidra til at kommunene kan gi et 
likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for ufrivillige 
kostnadsforskjeller. Likeverdighet handler om at alle skal ha tilgang til tjenester av like god 
kvalitet, og tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov. Det har vært bred politisk 
oppslutning om disse to grunnleggende prinsippene. 

Hensikten med ressursfordelingsmodellen er å skape forutsigbarhet og en rettferdig fordeling 
av ressurser mellom skolene. Prinsippet er at alle elever i Saltdalsskolen skal ha like 
økonomiske vilkår. Men det har de ikke. Ressursfordelingsmodellen bygger på de samme 
forutsetningene for alle tre skolene, og dette skaper utilsiktede skjevheter.  

Elevtallet er hovedkriteriet i modellen, og påvirker ressurstilgangen til den enkelte skole mest. 
Men skolene i kommunen er ulike, der Rognan barneskole har 261, Rognan ungdomsskole 
har 118 elever og Røkland skole har 134 elever. Det er forskjeller i kostnadene ved å drive en 
1-10 skole med 134 elever fordelt på 10 klasser, og en 8-10 skole med 118 elever fordelt på 6 
klasser. Likevel er de budsjettmessige forskjellene ganske små to sistnevnte skolene, og har 
blitt mindre i løpet av årene. Røkland skole har ifølge GSI 16 lærerårsverk, mens Rognan 
ungdomsskole har 18 lærerårsverk. Det vil vi at Rognan ungdomsskole har nesten dobbelt så 
mange lærere pr klasse. Konsekvensen er at Røkland skole har ikke nødvendig handlingsrom 
for å disponere rammene på skolen, må slå sammen klasser og mangler 
undervisningsressurser til å frigjøre tilstrekkelig med ressurser til blant annet 
spesialundervisning. 
 
Den statistiske indikatoren «Gruppestørrelse 2» brukes oftest som et mål på den samlede 
ressursinnsatsen ved skoler, og viser undervisningsressurser i forhold til elevtall. Her vises 
forskjellene skolene imellom. Siste tilgjengelige tall for gruppestørrelse 2 i Saltdalsskolene på 
skoleportalen og GSI viser: 

Gruppestørrelse 2 Røkland skole Rognan barneskole Rognan 
ungdomsskole 

1.-4. trinn 15,92 12,16 * 
5.-7. trinn 16,48 17,47 * 
8.-10. trinn 15,8 * 13,7 
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Ressursfordelingsmodellen tar altså ikke tilstrekkelig høyde for ufrivillige kostnadsforskjeller 
internt i kommunen. Det kommer fram i flere sammenhenger at dagens finansieringsmodell til 
skolene ikke fordeler ressursene til skolene på en rettferdig måte. Når en skole, på grunn av 
for få elever på et trinn, ikke kan fylle opp klassene optimalt, medfører det at skolen får en 
dårligere økonomi sammenlignet med en skole som har et mer optimalt elevtall. Ved at 
elevtall alene vektes så tungt, skapes for store forskjeller i skolenes handlingsrom. Vi mener 
at antall klasser pr skole også burde inn i modellen, og finner ikke at dette er vurdert. 

Siden kommunen tidligere har brukt endring av basisgruppetall for å endre skolenes ressurser, 
blir ujevnhetene bare ytterligere forsterket. Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole får 
da enda større handlingsrom utover ordinær undervisning, mens Røkland skole kun kommer 
nærmere minimumsbemanning siden skolen balanserer på et minimum utifra elevtall.  

Et kriterie for smådriftsulemper skal kompensere for at de to minste skolene skal gis mulighet 
for ytterligere deling av trinn og fag. Vi syns ikke det går frem i vurderingene hva som tilsier 
at Rognan ungdomsskole skal ha 0,4 i smådriftsfordel og Røkland 1,0, og lurer på hvor tallene 
kommer fra. Det er mener at vektingen av smådriftsulempe på Røkland skole ikke er 
tilstrekkelig.  

Det er ikke et likeverdig skoletilbud til barn og unge i Saltdal. Så lenge kriteriene for 
ressurstildeling ikke tilpasses vil mulighetene til langtidsplanlegging og forutsigbarhet for 
skolen, foreldre og barn fortsatt mangle. Vi savner vurdering av endringer i modellen, som 
f.eks. vekting av antall klasser og justering av smådriftsulempevekting, for å utjevne 
forskjellene mellom kommunens skoler. En riktig ressursfordelingsmodell skal gi alle skolene 
i kommunen likeverdige muligheter til å gi forsvarlig og tilpasset undervisning til elevene.  

Forholdet til opplæringsloven 

I følge opplæringsloven § 13–10 har kommunen ansvar for å stille nødvendige ressurser til 
disposisjon for at kravene i opplæringsloven oppfylles. Lovens kap. 5 gir elever som ikke har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, rett til spesialundervisning. Bestemmelsene i § 8–2 
om organisering av elevene, legger forsvarlighet til grunn i vurdering av størrelsen til 
gruppene/klassene.  
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Ut ifra knapphet på lærerressurser som medfører sammenslåinger i flere fag er vi bekymret 
for om skolen har nødvendige ressurser til spesialundervisning, og vi finner heller ikke noen 
vurdering av forsvarlighet i forhold til gruppestørrelser ved sammenslåinger som gir 
gruppestørrelser på 27 elever i mellomtrinnet. Vi er kjent med at det ble gjort evalueringer når 
årets 10. trinn ble slått sammen i samme fag som nå foreslås for neste års mellomtrinn. Denne 
ser ikke ut til å være hensynstatt. 

Når det gjelder spesialundervisning finnes det mye forskning på området. Det viser seg at dess 
flere elever som får oppfylt retten til tilpasset opplæring i ordinær undervisning, dess færre 
elever får behov for spesialundervisning. Når det er begrensede lærerressurser i klassene vil 
tilpasset opplæring i ordinær klasse bli vanskeligere. Det er et mål at flest mulig skal få 
mulighet til tilpasset opplæring i klassen i forhold til målet om inkludering og tidlig innsats.  

Skolene skal gis tilstrekkelig ressurser til spesialpedagogiske tiltak. I modellen fra 2018 ble 
parametere for spesialundervisning tatt vekk. For å kompensere dette, ble basisgruppetallet 
brukt for å regulere skolenes totalramme. Det vil si at ressurser til spesialundervisning er 
inkludert i modellen på samme måte for alle tre skoler.  

PALA 

Alle tre skoler får tildelt midler til spesialundervisning gjennom samme kriterier i modellen. 
Nå erfarer vi at undervisningstilbudet PALA i tillegg skal legges inn som kriterie øremerket 
Rognan ungdomsskole. De får da en ekstra ressurs på 600 000kr. Dette er ikke behovsprøvd, 
og foreslås gitt flatt hvert år. Som det fremgår at vedtaket fra 2014 er tiltaket et lokalt tilbud 
for elever ved Rognan ungdomsskole. Skolen får altså 600 000kr mer til sin 
spesialundervisning enn de to andre skolene. Røkland skole hadde i fjor en elev som benyttet 
PALA-tilbudet ved Rognan ungdomsskole, dette ble skolen fakturert for.

  

Vi stiller oss undrende til at det planlegges å gjøre ytterligere forskjell på tilbudet til elevene i 
kommunen ved å bevilge midler til et slikt tilbud kun til den ene av kommunens skoler. 

 

Med vennlig hilsen  

FAU ved Røkland skole 
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Hei Wenche og takk for din epost.
 
Saken er �l poli�sk behandling. Oppvekst-, kultur og miljøutvalget har behandlet den 1. juni og har gå� videre �l poli�sk
behandling i kommunestyret 17-18 juni.
 
Jeg se�er Elfrid på kopi som er saksbehandler på saken og kan svare deg ut.
 
Ha en fin dag i sola.
 
Vennlig hilsen Stein Ole Rørvik
Konst. Kommunedirektør
Saltdal kommune
 
+47 489 59731
h�p://www.saltdal.kommune.no

 
Fra: Wenche Lundstrøm <wenche.lundstrom@saltdal.kommune.no> 

 Sendt: �rsdag 8. juni 2021 22:10
 Til: Stein Ole Rørvik <stein.ole.rorvik@saltdal.kommune.no>

 Emne: Evaluering av ressursfordelingsmodellen
 
Hei Stein Ole
 
1.juni fikk ansa�e på Røkland skole �lsendt evalueringen av ressursfordelingsmodellen, samme dag som oppvekst og
kultur fikk denne �l gjennomlesning og det ikke lenger var et arbeidsdokument. Jeg har snakket med rektor angående at
vi ansa�e ikke har få� u�alt oss om denne evalueringen, og fikk da �l svar at denne kom ut så sent på grunn av
koronasituasjonen på skolen. Denne unnskyldningen godtar vi ikke da denne skulle sendes ut �l gjennomlesning 18.mai
(en uke før koronasituasjonen ved skolen).
 
Det som står under Røkland skole, s. 3 i dokumentet, «På Røkland skole har plangruppe og hele personalet muntlig
diskutert enkelte av endringene i de�e dokumentet. Saken vil bli gjennomgå� i sin helhet i plangruppen og personalet uke
21 og i FAU uke 20. SU og HMS utvalget vil på planlagt møte uke 23 få en gjennomgang av de�e dokumentet.» stemmer
ikke. Vi har ikke diskutert noe av innholdet og den er heller ikke gjennomgå� i sin helhet i plangruppen. FAU har få� en
gjennomgang og har få� u�alt seg innen fristen, men ikke ansa�e. HMS har heller ikke ha� gjennomgang av dokumentet
På innkallingen �l SU- møtet i morgen 9/6,  står heller ikke denne saken på agendaen.
Kopi av innkallingen �l SU-møte:
Hei Kaller du inn �l de�e møtet.
 
Er det noen som har flere saker så ta kontakt med sekretær Lill for å legge de inn i agendaen.
Agenda:

1. Longjennomgang. Se § 11 – 1 og 11-1a:  Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) -
Lovdata

2. Ev. valg av leder/nestleder.
3. Saksgang: tjenestevei eller direkte �l poli�sk
4. Info fra rektor om skolens
5. Eventuelt.

 
Mvh
Petter Falkbu
Rektor Røkland skole
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Jeg har ta� kontakt med Utdanningsforbundet lokalt og orientert de om samme sak.  Vi forventer at evalueringen ikke
behandles før de ansa�e ved Røkland skole får u�ale seg på samme vilkår som de andre skolene har få�, og at det blir
informert �l poli�kere og administrasjonen at det som står i dokumentet  ikke stemmer.
 
Med vennlig hilsen
Wenche Lundstrøm, ATV Røkland skole.
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Fra: Mona Bentsen (mona@ilvinger.com)
Sendt: 28.05.2021 21:57:06
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: Sammenslåing Røkland skole
Vedlegg: Konsekvenser skolesammenslåing.doc

Hei,

På vegne av 5. klasse ved Røkland skole, ønsker vi som
foreldre/foresatte komme med en del spørsmål og bekymringer i forhold
til sparetiltakene som er foreslått.
Håper du/dere tar dere tid til å lese gjennom vedlegget før saken kommer
opp i kommunestyre møtet.

Vi stiller oss svært kritiske, da sparetiltakene vil ramme klassen, så
vell som skolen hardt. Vi ønsker å belyse saken fra elevenes perspektiv
og håper det vil gi dere mer forståelse/innsikt i hva en sammenslåing
vil medføre for elevene.

Om det skulle være noe er det bare å ta kontakt!

--
mvh
5 klasse, Røkland skole V/Mona Bentsen
tlf 476 40 122
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FAGLIG FORSVARLIG PRAKSIS OG RESSURSDISPONERING! 
Tanker, bekymringer, spørsmål, krav om sammenslåingen av klasser ved Røkland skole. 

 

 

Vi som foreldregruppe stiller oss sterkt tvilende og svært skeptiske til 

sammenslåing av klasser ved Røkland skole. Dette vil påvirke våre barn i stor 

grad! 

 

Sett ut fra lovverk og tidligere erfaringer er det en hårfin balanse ved å lykkes 

eller å mislykkes i et slikt forsøk.  Det er våre barn det er snakk om her, som 

igjen blir prøvekaniner i et forsøk som tidligere ikke har vært vellykket ved 

Røkland skole. Skal vi på nytt bli utsatt for en ny prøvelse, hvor det er svært 

mange likheter med forslag fra sist gang. Vi stiller oss da spørrende til hva som 

denne gangen skal til for å lykkes? 

Vi kan også her vise til den triste saken fra Nesna kommune, som også har 

forsøkt å spare penger ved å slå sammen flere klassetrinn. Her var det PPT som 

til slutt meldte avvik på klassestørrelse! Hovedårsaken var dårlig læringsmiljø 

og læringsutbytte hos elevene. 

 

 

Gjeldende lovverk gir kommuner i større grad mulighet til sammenslåing av 

klasser og å opprette basisgrupper/grupper på tvers av alderstrinn, etnisitet, 

kunnskapsnivå ol. 

Vi gjør oppmerksom på at det i §8-2 i opplæringsloven er en lovbestemmelse 

som i stor grad krever pedagogisk skjønnsutøvelse! 

Her skal rektor utøve fagspesifikt skjønn, hvor elevenes mulighet til læring er 

sentral i vurderingen. Det påpekes også at rektor ikke har mulighet til å tillegge 

ressurshensyn i denne vurderingen. 
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Vi stiller oss da spørrende til hvordan en slik sammenslåing skal fungere, når det 

ikke har fungert før ved Røkland skole. Hva er nytt i år? Hva er så 

revolusjonerende at det denne gangen skal fungere, når alt går fra år til år ved 

Røkland skole? 

 

Vi tenker også på lærerne som får ytterligere press på seg, da de nå i høyere grad 

skal være mer etisk bevisste og ta gode faglige vurderinger på vegne av våre 

barn. Flere vil settes på prøve når faglig forsvarlighet og ressursdisponering blir 

satt opp mot hverandre. Har skolen/lærerne tid til kontinuerlig samhandling og 

refleksjon rundt dette temaet gjennom sammenslåingen? Vil lærerne klare å stå i 

denne tøffe situasjonen? Vi kan med hånden på hjertet si at vi kommer til å følge 

med slik vi aldri har fulgt med før! 

Vil en slik ordning gi mer sykefravær og sykemeldinger på grunn av økt 

arbeidspress, kombinert med besparelser? Vi ser her for oss at denne ordningen 

kan føre til høyt sykefravær, som igjen IKKE vil være ressursbesparende. 

 

Hvem skal påse at alle elever får gjennomgått alt av pensum? 

For at en slik sammenslåing skal kunne være aktuell, bør minstekravet være å 

legge planer over tre- års perioder. Dette for å sikre at alt pensum gjennomgås! 

Det er våre barn som blir tapere om det oppstår mangler på grunn av pålegg om 

besparelser det kommende skoleår!   

Røkland skole har ikke mulighet til å legge planer over år, da det kan være 

mulig at det kommer økt støtte neste år. Vi spør oss igjen, hvordan skal dette 

kvalitetssikres? 

Vi er svært kritiske til en slik ordning, da vi på nytt vil påpeke at det ikke var 

vellykket ved sist forsøk. 
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For at et system skal kunne fungere etter gjeldende lovverk må det sikres jevnlig 

oppfølging og vurdering om at lovverket blir fulgt. En må være egnet til å 

avdekke eventuelle forhold som er i strid med lovverk og forskrift. Det skal 

sikres at det blir iverksatt adekvate tiltak der det er nødvendig, og sist, men ikke 

minst skal det dokumenteres skriftlig. 

Vi stiller oss da spørrende til hvem som skal utføre denne svært viktige jobben i 

en ellers presset og travel hverdag? 

 

 

Vell vitende om at klasseinndelingstallet er opphevet, ønsker vi å presisere at 

stortinget ba regjeringen gjennom tilsynsordninger påse at opphevingen av 

inndelingstallet ikke skal medvirke til sparetiltak. Det er akkurat det vi foreldre 

føler på nå! Ordningen blir brukt som sparetiltak og det går ut over våre barns 

læringsmiljø og betingelser. 

De som en gang i fremtiden skal ta vare på oss. Er det ikke da i alles beste 

interesse at de står best mulig rustet og har fått den kunnskapen og læringen som 

de har krav på? 

Hvor er denne tilsynsordningen nå? Kan Saltdal kommune forsvare en ny 

sammenslåing? Vil barna få likt læringsutbytte, bli sett av egen lærer og inneha 

sosial tilhørighet ved en sammenslåing? 

Hvordan vil barnas arbeidsmiljø bli? Vil basisgruppene tildeles nok ressurser til 

å blant annet opprettholde ro og godt arbeidsmiljø? 

Vil dette skape et større skille mellom elevene? 

Vil de elevene som ikke klare å henge med bli fanget opp av skolesystemet? Er 

det ressurser nok til å sette inn flere på spesialundervisning? 

Ifølge opplæringsloven § 1-3 har hver enkelt elev rett til tilpasset opplæring i 

henhold til sitt nivå. Vil en lærer klare å drive tilpasset opplæring for 27 stykker 

på to klassetrinn, med opp til tre års aldersspenn? 
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Vi stiller oss svært kritiske til flere spørsmål og ønsker å påpeke at det er satt 

som mål; at så mange elver som mulig opplever læring og mestring innenfor 

basisgruppene/gruppene/klassefellesskapet! Vi tenker at dette IKKE er 

gjennomførbart! 

 

 

Det fører oss videre til neste punkt som er svært viktig. Barnas fremtidige 

fysiske og psykososiale læringsmiljø. 

«Et læringsmiljø skal fremme helse, trivsel og læring!» 

Med psykososialt miljø menes det; de mellommenneskelige forholdene på 

skolen, det sosiale miljøet og hvordan elever og personalet opplever dette. Det 

psykososiale miljøet handler også om elevens opplevelse av læringssituasjonen. 

Vi som foreldre er også her svært skeptiske og redde for hva som vil skje med 

barna våre om de ikke opplever et tilstrekkelig fysisk og psykisk læringsmiljø. 

Vi er sikre på at det vil være våre barn, samfunnets fremtidige, som vil bli 

skadelidende for sparetiltak. 

Kanskje det kan gi besparelser på kort sikt, men vi er svært tvilende til om 

kommunen har satt seg inn i hva langtidskonsekvensene av en potensiell 

sammenslåing vil bli? 

 

Psykisk helse har i samfunnet blitt løftet frem over de siste årene. Det viser seg i 

analyser at psykisk helse, skoletrivsel og skoleprestasjoner har en klar 

sammenheng. 

Det viser seg også at elever med lav livstilfredshet har økt risiko for svake 

skoleprestasjoner. Dette er noe som gjelder i alle aldersgrupper. Skolestress er 

assosiert med redusert trivsel på skolen for alle aldersgrupper. Mye skolestress 

øker også risikoen for svake presentasjoner. 
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Vi som foreldre er svært bekymret for at klasse sammenslåing vil kunne gi slike 

negative konsekvenser for våre barn. En klasse sammenslåing vil kunne gi mer 

uro i timene, utrygghet i forhold til nye elever og forskjell i kunnskapsnivå på de 

forskjellige klassetrinnene som skal samles. Elevene som vil få pensum som 

egentlig er et år over, vil kunne oppleve kunnskaps glipper. De vil kunne ha 

problemer med å forstå kunnskapen, da de mangler et helt år med pensum. 

Dette vil være en klar grunn til stress for de som ikke klarer å henge med. I 

verste fall vil de kunne bli hengende bak to år med tanke på pensum, fordi de 

ikke har forstått eller fått med seg faginnholdet. Dette vil igjen skape større 

skiller kunnskapsmessig mellom elevene, som igjen vil kunne føre til mer stress 

hos barna. Vi spør da; ønsker Saltdal kommune å gå frem som eksempel på 

sorteringssamfunn? 

De barna som mestrer en slik sammenslåing, vil komme godt ut av skolen. De 

som dessverre ikke mestrer dette, vil i verste fall falle ut av skolesystemet. 

 

For klassetrinnet som har rett pensum vil en slik sammenslåing også få negative 

konsekvenser og være stressrelatert. Kanskje må læreren bruke mer tid på de 

minste elevene og læringsutbyttet til de største vil bli mindre. 

Mindre læringsutbytte og stort press til å prestere er store farlige stressfaktorer! 

Med det vi vet om psykisk helse, stress hos barn - og konsekvensene det kan få; 

ser vi foreldre på dette som svært alvorlig. 

Vi som foreldre tillater ikke skolen/kommunen å påføre barna våre psykiske 

utfordringer som kan være avgjørende for livet videre! 

 

I tillegg til dette har det tidligere vært elever som har blitt utsatt for mobbing ved 

Røkland skole. Mobbeknappen kom, og det kan være lettere å melde mobbing 

nå, enn før. På tross av dette er det ikke alle barn som er stand til å melde fra 

selv, stå opp for seg selv og si ifra til noen. 
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Vi som foreldre er svært bekymret for at sammenslåingen vil føre til at hver 

enkelt elev blir sett i mindre grad enn før. Vi som foreldre er svært tvilende til 

om skolen vil kunne fange opp de som ikke har mulighet til å si ifra, når 

gruppestørrelsene øker! 

 

 

Barna våre, skolens elever, har i fem år blitt kjent med hverandre, opparbeidet 

gode arbeidsrutiner, respekt, omsorg og handlingskraft ovenfor hverandre. Når 

klassene nå skal slåes sammen vil dette med sikkerhet bli satt på prøve. 

Vi spør igjen; blir hver enkelt elev hørt, sett og fulgt opp av egen lærer slik de 

faktisk har krav på? 

 

Det er læreren som har opparbeidet seg kunnskap om hvordan barna våre er som 

egen person, og i samspill med andre i de nåværende klassene. Vil alle føle at de 

har et trygt og inkluderende læringsmiljø, noe de faktisk har krav på når 

klassene endres på?  

Barna våre som elever har krav på tilfredsstillende utbytte av læringen, noe vi er 

svært tvilende til at de vil få ved en sammenslåing. 

 

Vi er i tillegg heldige som har et stort mangfold i klassen, her kan det blant 

annet nevnes en helt fantastisk gutt med Downs syndrom. 

Tilrettelegging i skolen kan redusere utfordringer senere i livet og øke 

livskvaliteten til alle med Downs syndrom. 

I Norge har vi en menneskerettslig forståelse av funksjonshemming, som vil si 

at alle er like mye verd som menneske uavhengig av funksjonsevne! 

Barn kan generelt være sårbare ved overganger, dette gjelder spesielt ved Downs 

syndrom. Hvordan vil overgangen være for denne gutten? Har han fått lang nok 

tid til å forberede seg på en ny/større klasse? Det kan også nevnes her at det 

jobbes over flere år mellom overgangen fra barnehage til skole. Dette for at 
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forskning viser at raske/bråe overganger er svært vanskelige og krevende hos 

barn med Downs syndrom. 

Det skal være fokus på sosialisering og inkludering av barn med 

funksjonsnedsettelser. Hvordan vil det fungere ved en sammenslåing? 

Vi vet at gutten ikke har fått nok tid til å tilpasse seg, bli kjent med de andre og 

deres væremåte. Det samme gjelder andre veien.   

 

Klassen som den er, har gjennom barnehagen og skolen funnet en fin balanse 

med individuell undervisning og fellesundervisning. Ved en sammenslåing vet 

vi at gutten kommer til å trekke seg tilbake til individuell undervisning. Han vil 

da bli helt fremmed for klassen og ikke kjenne på tilhørighet. Klassen mister en 

viktig gutt som har lært de ekte respekt for alle mennesker, omsorg på et høyere 

nivå, betydning av vennskap på tross av forskjeller, det å ta seg tid til hverandre 

og en ekstrem glede i hverdagen.  

En sammenslåing vil være stikk i strid med forhold det egentlig skal jobbes med 

og for.  

 

Ifølge barnekonvensjonen (1991) og FN konvensjonen om rettigheten til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne (2006); er en inkluderende skole et 

overordnet mål. Hovedprinsippet er at vanlige skoler, som Røkland Skole, skal 

tilpasse seg alle barn. På tross av funksjonsnedsettelser. Ved en sammenslåing 

vil det motsatte skje! 

 

Saltdal kommune som har vært kjent som en kommune med stor kompetanse på 

å se alle likt, på tross av ulikheter og funksjonsnedsettelser. Gjennom årene har 

Vensmoen stått opp som en bauta og stolthet for kommunen. Vil virkelig Saltdal 

kommune endre dette ved å innføre sammenslåing som kan få så store 

konsekvenser for samspill, sosial og faglig deltakelse i et kjent fellesskap. Det 

vil være stikk i strid med den grunnleggende tanken som har vært i kommunen 
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opp gjennom årene. Mangfold er viktig og skal for alltid være viktig! Vi som 

foreldre til disse barna vil ikke gå frem som et eksempel på klasseskille. Det er 

gammelt og avleggs! Det er rett og slett forkastelig at kommunen i det hele tatt 

tillater seg å komme med et slikt sparetiltak. Vi stiller oss IKKE bak dette!!! 

 

Vi spør igjen; er dette noe Saltdal Kommune ved politikere, Ordfører, 

kommunedirektør, administrasjon ønsker å stille seg bak? 

  

                                         - Foreldre/foresatte av 2010- kullet ved Røkland skole. 
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Notat – tilleggsopplysninger sak – Evaluering av ressursfordelingsmodell for Saltdalsskolen   
  
Utvalg oppvekst-, kultur og miljøutvalget har i sitt møte 01.06.21 i sak 23/21 saksbehandlet 
evaluering av ressursfordelingsmodellen for Saltdalsskolen.   

 

Enstemmig innstilling fra utvalg OKM:  

Kommunestyret vedtar:  

1.Ressursfordelingsmodellen videreføres med følgende justeringer.  

a. Øke sats – elevkostnader med kr 500. Dette legges inn som nye midler i budsjett for 
skolene Ny elevsats: Barnetrinn: Kr 5 000. Ungdomstrinn: Kr 5 500 Sum i 2022 - økning: 
Barnetrinn: kr 500 x 361= kr 180 500 Ungdomstrinn: kr 500 x 152= kr 76 000  

Sum økning i rammer for 2022 til fordeling: kr 256 500  

b.Særskilt språkopplæring, eventuelt omfordeling av rammene  

2.Ressurser til Pala, kr 600 000 legges inn i modellen og fordeles til Rognan ungdomsskole  

3.Spesialpedagogiske ressurser  

a.Det settes ned en gruppe bestående av avdelingsdirektør oppvekst og kultur, ledende 
helsesykepleier og leder PPT som gjør vurderinger knyttet til elever med store og 
sammensatte hjelpebehov. Gruppe gjør også vurderinger om hvilke kriterier som skal legges 
til grunn for å definere hvilke elever dette omfatter.  

b.Nytt kriterium for elever med store og sammensatte hjelpebehov legges i modellen, 
kriterietall fastsettes til kr 300 000 pr elev.   

c.Det igangsettes et arbeid i Saltdal kommune som gjør en vurdering om klarere retningslinjer 
for elever med behov for helsebistand. Avdelingsdirektør oppvekst og kultur tar initiativ til å 
igangsette arbeidet.  

4.Ressursfordelingsmodellen evalueres hvert 3 år, neste gang innen mai 2024.  

5. Til kommunedirektørens punkt 1: faktiske kostnader for læreverk og såkalte elevkostander 
undersøkes, både konkret i Saltdalsskolen og snitt i sammenlignbare kommuner, dette for å gi 
grunnlag for vurdering av økningen på 500 kr som er foreslått.   

Til kommunedirektørens punkt 3b: OKM ønsker at beslutningsgrunnlaget for 
kommunedirektørens innstilling synliggjøres for at størrelsen på kriterietall skal kunne 
vurderes.  

  
Saksopplysninger   
Til punkt 1: Faktiske kostnader for læreverk og såkalte elevkostnader undersøkes, både 
konkret i Saltdalsskolen og snitt i sammenlignbare kommuner, dette for å gi grunnlag for 
vurdering av økningen på 500 kr som er foreslått.  
 
Tidligere års rammer til elevkostnader i ressursfordelingsmodellen  
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  2012  
  

2012/13  2017  2020  2021   

Barnetrinn  3 700  4 000  4 000  4 000  4 000   
Ungdomstrinn   4 000  4 500  4 500  4 500  4 500  
 
I følge konsumprisindekskalkulatoren til SSB har prisene fra 2012 steget med 19,5%. Hvis 
elevkostnadene på barnetrinnet hadde fulgt konsumprisindeksen skulle kostnadene i 
2020 ligget på 4421 kr. For ungdomstrinnet ville de ligget på 4780 kr i 2020. Dette viser et 
etterslep som nå ønskes å tas igjen.  
 
I denne perioden har ikke elevkostnadene økt, og administrasjonen har vurdert at det bør være 
en økning til innkjøp av midler knyttet til elevkostnader.   
Elevkostnader skal dekke læreverk, både bøker og digitale læremidler med lisenser, 
skolebibliotek, eksursjone. Kostnadene skal og dekke utgifter til forbruksmaterialer til bruk i 
opplæringa. I dette inngår blant annet skrivebøker, blyanter, viskelær, penner, utstyr til bruk i 
ulike fag. Det kan være kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse.   
 
Utvalget har bedt kommunedirektøren gi en tilbakemelding på kostnader fra kommuner vi kan 
sammenligne oss med.  
 
Oversikt over kommuner vi kan sammenligne oss med er blant annet Fauske, Beiarn, 
Gildeskål og Meløy. Det er sendt en henvendelse til kommunene om å lage oversikten. 
    
På bakgrunn av tidsrammen som er gitt, har vi valgt å henvende oss til nærkommunene og 
bedt om tilbakemelding forbruk for 2018 og 2019.   
 
Elevkostnader Saltdal kommune  

     Budsjett  Budsjett  Budsjett    
Antall 
elever      

      2019  2020  2021    2019  528  
11050  Undervisningsmateriell/lærebøker   528 000  528 000  528 000    2020  525  
11051  Fritt skolemateriell  119 000  116 685  136 685    2021  513  

11052  
Arbeidsmateriell, praktisk 
undervisning  202 000  202 000  187 000        

11053  Skolebibliotek  49 700  49 700  49 700        
11702  Ekskursjoner   239 000  261 000  239 000        
11952  Lisenser mm  237000  493 000  493000        
12001  Data, kommunikasjonsutstyr   240000  390000  510000        

    Sum:   
1 614 
700  

2 040 
385  

2 143 
385        

  Fordelt pr elev:  3058,1  3886,4  4178,1        
  
Punkt 2   
Fram til 2018 var det kriterier for å dekke spesialpedagogiske behov i skolen. Da modellen 
ble tatt i bruk, var det to kriterier lagt til for å ivareta elever med behov for 
spesialundervisning.  
  
Ekstraressurser 1 skulle ivareta elever med store og sammensatte behov for 
ekstraressurser. Med utgangspunkt i kriterium på minst 13 timer eller mer spesialundervisning 
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PPT ga i sin tilråding, ble elever definert i denne gruppa. Dette medførte en opphopning av 
behov for denne gruppa. Innslagssum per elev som ble definert i denne kategorien var kr 
320 000. Bakgrunnen for en sum på kr 300 000 per elev, er at 13 timer spesialundervisning 
utgjør nøyaktig 50% av undervisningstimetallet per uke for en lærer på barnetrinnet, mens det 
på ungdomstrinnet utgjør litt over 50%. Dette fordi en ungdomsskolelærer i gjennomsnitt har 
noen færre undervisningstimer per uke, jamfør en lærer på barnetrinnet. I tidsrommet denne 
spesialundervisningskategorien ble opprettet, utgjorde kr 320 000 cirka 50% av 
årsverkskostnaden for en lærer.   

Ekstraressurser 2 skulle ivareta de øvrige elevene som fikk spesialundervisning i mindre 
målestokk.   

Forskjell i årsverk for disse to gruppene viser at dess flere elever som ble definert i gruppe 
ekstraressurser 1, desto flere årsverk fikk skolene.  Hvor mange elever som ble definert inn 
under ekstraressurser 1, varierte fra år til år. Skolens ledelse meldte inn behov ut fra antall 
timer tilrådd fra PPT i sakkyndig vurdering.   

Da modellen ble revidert i 2018, ble kriteriet for spesialundervisning fjernet i sin helhet. 
Skolene fikk kompensert dette ved at basisgruppetallet ble justert ned. Målet var at skolene 
fikk de samme rammene totalt og selv kunne gjøre prioriteringer om hvordan de vil 
bruke rammene.   

I evalueringsprosessen er det gitt tilbakemelding om at skolene bruker forholdsmessig mye 
til enkeltelever med store og sammensatte behov, noe som tas av de totale rammene skolen 
disponerer. I denne sammenheng ble det drøftet og vurdert en åpning for at kriterium for at 
ressurser til elever med store og sammensatte vansker får øremerkede midler.   

 
Vurdering   
Punkt 1 Elevkostnader 
Hvor mye læremidler og utstyr skolene bruker, baserer seg i stor grad på hvor mye som er satt 
av i budsjettet for innkjøp av læremidler. I dette ligger kommunens og skolens prioritering for 
å foreta nødvendig innkjøp, noe som kan variere fra år til år. Det er sendt en henvendelse 
til våre nærliggende kommuner for å få kommuner å sammenligne seg med. Før saken ble 
ferdigstilt, har det ikke vært mulig å få tilbakemelding fra kommunene. De har ikke 
hatt kapasitet til å prioritere vår henvendelse.   

Oversikten viser budsjett for de ulike kontoene samlet for alle skolene i Saltdal. Det er 
variasjoner på hvor mye den enkelte skole har satt av for å dekke elevkostnader. Det baserer 
seg i all hovedsak skolens muligheter til å prioritere hvordan de ønsker å disponere midler til 
elevkostnader, personale og annet.   

 
Punkt 2 Ressurser til spesialpedagogiske tiltak   
Ressurser til spesialpedagogiske tiltak må vurderes individuelt.  
For elever som defineres innenfor en slik ekstraressurs, vil det i stor grad være behov for å 
ha ansatte som følger enkeltelever gjennom hele skoledagen. I saksutredningen er det 
foreslått en innslagssum på kr 300 000 per elev som defineres i denne kategorien. Med tanke 
på dagens årsverkskostnader og disse elevenes store ressursbehov, kan man spørre seg om kr 
300 000 vil være en tilstrekkelig sum for elever med så store ressursbehov.   
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Kostnader for en adjunkt med opprykk i 100% stilling er kr 715 000 pr år inkl sosiale utgifter. 
Kostnader for en fagarbeider i 100% stilling er kr 535 000 pr år inkl sosiale utgifter.  
 
Omfang for ekstra personale for elever med store og sammensatte vansker kan variere ut fra 
behovene de har. Noen elever vil trenge mye hjelp, mens andre kan klare seg med mindre. Det 
vil også variere hvor mange elever dette gjelder fra år til år. Ressurser til generell 
spesialundervisning er allerede gitt gjennom ressursmodellen, slik at en ekstraressurs vil 
tilføres skolen på topp og i stor grad omfatte andre behov, som for eksempel ADL-trening 
eller helserelatert oppfølging.  
 
Hvilke elever som faller inn under kriteriene for en slik ressurs foreslås avgjort av et 
uavhengig utvalg, bestående av representanter fra helse og omsorg, oppvekst og PPT, og kan 
omfatte pedagogiske og helsemessige behov. Tanken med å legge kriterier for ekstra 
ressurskrevende elever inn i modellen er å sikre skolene ressurs til å gi disse elevene et 
forsvarlig tilbud. De økonomiske ressursene må tilføres skolene det gjelder fra kommunens 
økonomiske ramme. I noen tilfeller vil en slik ressurs kunne inngå i et totalt tilbud rundt et 
barn, som kan utløse refusjon fra staten.  
 
Med bakgrunn i kostnadene knyttet til denne gruppa elever, foreslår administrasjonen at 
innslagspunkt økes til kr 500 000 for å imøtekomme skolenes utgifter til elever med store og 
sammensatte behov. Beløpet dekker ikke en stilling i 100%, men gir skolene er økt ramme 
som kan disponeres til formålet. Skolene disponerer midlene ut fra elevens behov.  
 
Rektorene vurderer at de få elevene dette gjelder, tar en uforholdsmessig stor del av skolens 
ramme, slik situasjonen er i dag. Det vil i neste omgang føre til at tilbud til alle de andre 
elevene blir redusert. Ved å ha en rammetildeling øremerket disse elevene, sikres eleven i 
større grad bistand, samt at skolen har ressurser til å gi de andre elevene et godt 
opplæringstilbud.   
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Saltdal kommune Arkiv: B10 

Arkivsaksnr: 2018/604-27 

Saksbehandler:  Elfrid Boine  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 57/21 17.06.2021 

Søknad om avvik fra kommunestyrevedtak 

 
Foreliggende dokumenter: 

1. Brev fra Utdanningsforbundet Røkland skole, Søknad om avvik fra 
kommunestyrevedtak 

 
Saksopplysninger 
Utdanningsforbundet Røkland skole har sendt en henvendelse til formannskapet om avvik fra 
kommunestyrevedtak om sammenslåing av klasser i kjernefag.  
 
Henvendelsen ble lagt til som referatsak RS 20 /21 til møte i formannskapet 31.05.21.  
Formannskapets vedtak: 
 
Saken sendes til utvalget til behandling.  
Saken sendes til utvalget for oppvekst og kultur. 
 
Utvalg oppvekst, kultur og miljø behandlet saken i møte 01.06.21, PS 29/21 med et enstemmig 
vedtak.  
 
Det vises til brev fra Utdanningsforbundet ved Røkland skole vedr. søknad om avvik fra 
kommunestyrevedtak.  
 
OKM ønsker å se på muligheten for å gi dispens for sammenslåing i kjernefagene det refereres til i 
søknaden; «3. og 4. trinn tar 45 minutter bibliotek sammen (norsk), 45minutter nivåbasert 
stasjonsarbeid i norsk og 45minutter nivåbasert stasjonsarbeid i matematikk».  
 
Enstemmig vedtak:  
OKM ber om at saken utredes og tas opp til behandling i kommunestyret 17./18.juni 2021. 
 
Kommunestyret har i møte 20.06.18 i sak 41/18 1.tertialrapport 2018 med oppfølging av 
forpliktende plan, punkt 1 vedtatt: 
1. Sammenslåtte klasser skal ikke brukes i kjernefagene ved grunnskolene i Saltdal. Kostnadene 
i 2018 dekkes inn ved bruk av dispensasjonsfond og vurderes tatt videre gjennom budsjett for 
2019 og økonomiplan 2019-2023. 
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Vurdering 
Søknaden om avvik fra Utdanningsforbundet Røkland er ikke sendt tjenestevei, noe som gjør at 
saken ikke er vurdert og behandlet av andre enn fagforeninga. Søknaden er ikke tatt opp i 
skolens råd og utvalg. Søknaden er ikke presentert skolens ledelse slik at de er gitt en mulighet 
til å bistå for å få saken belyst fra alle parter. Det vurderer kommunedirektøren som uheldig all 
den tid det er store krav til medbestemmelse og mulighet for at alle parter skal få anledning til å 
uttale seg og komme med innspill.  
 
Søknaden fra fagforeninga om avvik fra kommunestyrets vedtak om sammenslåtte klasser i 
kjernefag har en god intensjon. Samtidig vurdere kommunedirektøren at avviket må behandles i 
skolens råd og utvalg.  
 
Kommunedirektøren innstiller på at søknad om avvik returneres skolen slik at den kan 
behandles i skolens råd og utvalg.  
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
I denne omgang er det ikke økonomiske konsekvenser for skolen. Når skolen får saken til 
gjennomgang i råd og utvalg, må økonomiske konsekvenser vurderes.  

Folkehelse – konsekvenser 
Folkehelsekonsekvenser må vurderes av skolen når saken tas opp i sin fulle bredde.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar  

1. Søknad om avvik fra kommunestyrets vedtak sendes Røkland skole for å sikre 
medbestemmelse i råd og utvalg. 

2. Saken fremmes i råd og utvalg og ferdigstilles til politisk behandlig innen 01.10.21.  
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Til 

Formannskapet. 

 

Søknad om avvik fra kommunestyrevedtak 41-18 

Vi ønsker at saken tas opp på nytt av pedagogiske grunner.  

Vi har fått beskjed om klassesammenslåinger ved Røkland skole skoleåret 2021/2022. Vi presiserer at 
vi ikke er for at klasser skal slås sammen på tvers av årstrinn. Når dette er bestemt fra 
administrasjonen på skolen ønsker vi i den forbindelse å søke om dispensasjon for sammenslåing i 
kjernefagene norsk og matematikk.  

Vi ønsker at 3. og 4. trinn tar 45 minutt bibliotek sammen (norsk), 45 minutt nivåbasert 
stasjonsarbeid i norsk og 45 minutt nivåbasert stasjonsarbeid i matematikk sammen. Dette finner vi 
mest pedagogisk forsvarlig. Vi ser det som uheldig å binde opp så mye tid i KRLE og samfunnsfag, 
som det er foreslått fra administrasjonen ved skolen. Dette fordi det er mye mindre timer og ulikt 
timetall i akkurat disse to fagene enn norsk og matematikk. Det er enklere å ta deler av norsktimene 
og matematikktimene for å kunne ivareta kompetansemålene, og kunne få en aktiv deltakelse av alle 
elevene. 

Dette mener vi er til det beste for elevenes progresjon i fagene. Vi håper på forståelse for dette 
forslaget. Vi ønsker fremover at skolen selv, i samarbeid med SU får mandat til å selv avgjøre hvilke 
fag som egner seg best ved eventuelle sammenslåinger av klasser. 

Vi ønsker å bli holdt orientert om utfallet av søknaden. 

Mvh 

Utdanningsforbundet v/Røkland skole 
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Saltdal kommune Arkiv: B00 

Arkivsaksnr: 2021/623-1 

Saksbehandler:  Elfrid Boine  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst, kultur og miljøutvalg 24/21 01.06.2021 

Kommunestyre 58/21 17.06.2021 

Kvalitetsmelding Saltdalsskolen 2020 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
Kvalitetsmelding Saltdalsskolen 2020  
 
Saksopplysninger 
Kvalitetsmeldinga for Saltdalsskolen 2020 gir en oversikt og beskrivelse av resultater fra prøver 
og undersøkelser som skal gjennomføres.  
 
Administrasjonen skal årlig orientere skoleeier/kommunestyret om tilstanden på skolene i 
kommunen. Dette er stadfestet i opplæringslovens § 13-10.  
 
Kvalitetsmeldinga inneholder fortsatt de formelle kravene som er gitt i § 13-10 der skoleeier skal 
presenteres for tilstanden i grunnskoleopplæringa med tanke på læringsresultat, frafall og 
læringsmiljø. I meldinga har vi vektlagt å få fram «stemmene» til de som er i skolen i hverdagen. 
Både rektor, elever, lærere og foreldre har kommet med sine fortellinger, noe som er med og 
stadfester resultatene i blant annet nasjonale prøver, elevundersøkelsen og til sist 
standpunktkarakterer, eksamensresultater, frafall i videregående skole. 
 
Rektorene og avdelingsdirektøren har sammen ferdigstilt kvalitetsmeldinga slik den presenteres 
kommunestyret. Personalet, representanter for elevråd og leder i FAU har gitt sin tilbakemelding 
om egen vurdering om ulike områder i kvalitetsmeldinga. Disse er lagt til i kvalitetsmeldinga. 
 
Resultatene fra nasjonale prøver, elevundersøkelsene, frafall videregående skole er generert i 
Skoleporten. Resultatene fra nasjonale prøver er gitt etter 3 nivå på 5.trinn og 5 nivå på 
ungdomstrinnet. Administrasjonen skal til sist presentere resultater om karakterer, 
grunnskolepoeng og frafall. 
  
Sist i kvalitetsmeldinga er det foretatt en vurdering av måleindikatorer som er satt av 
kommunestyret. 
Utdanningsdirektoratet holder på å avvikle Skoleporten som er portalen der kommunen henter ut 
en stor del av informasjon til bruk i kvalitetsmeldinga. Av den grunn har det ikke vært mulig å 
hente ut all informasjon som skal brukes i meldinga.  
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Vurdering 
I meldinga er det vektlagt informasjon om ulike områder som gir skoleeier kunnskap om 
hvordan skolene jobber med ulike områder.  
 
Nasjonale prøver, eksamensresultater, grunnskolepoeng  
Gjennomføring av nasjonale prøver i 2020 på 5.trinn viser at ca 75% av elevene er på nivå 2 og 
3.. Samtidig er resultatene gode på engelsk på samme trinn. Det er på omtrent samme nivå som 
forrige år.  
 
For elevene på 8.trinn er resultatene varierende. Det er for mange elever på nivå 1 og 2. For 
elevene på 9.trinn er det gode resultater. Det er få elever på nivå 1 i lesing og ingen på nivå 1 i 
regning.  
 
Eksamensresultatene og grunnskolepoeng har stor betydning for elevene som skal begynne på 
videregående skole. Her er resultatene gode, og spesielt på grunnskolepoengene.  
 
Elevundersøkelsen  
Elevene 7.trinn gir tilbakemelding om manglende motivasjon. De får støtte fra både lærere og 
hjemmet. Elevene sier at de ikke opplever stor grad av medvirkning/elevdemokrati. Elevene 
opplever at det er felles regler og at de trives på skolen. I svarene fra elevene, er de misfornøyde 
med skolebygg, lokaler og utearealet. 
 
Andel elever som oppgir at de blir mobbet er altfor høy. Det er en hyggelig nedgang fra forrige 
år for elevene på 7.trinn. I 2019 ga 12,5% av elevene melding om at de opplevde å bli mobbet. 
Dette er nå gått ned, slik at 8,2% av elevene sier de blir mobbet. På 10.trinn har elevene oppgitt 
at de ikke opplever å blir mobbet. For 2019 sa 12,2% av elevene at de ble mobbet, for 2020 er 
tallet 0.0%.  
 
Å jobbe forebyggende mot mobbing og ha gode rutiner og strukturer som alle i skolen kjenner 
til og følger opp, er viktige momenter for å sikre at elevene opplever å ha et trygt og godt 
skolemiljø.  
 
Satsingsområder  
Skolene følger opp de satsingsområdene som er gitt i kommunens strategiplan. Samtidig har det 
vært stort fokus på innføring av ny læreplan – fagfornyelsen. Det stilles store krav til lærerne for 
å sette seg inn i læreplaner og forholdet mellom overordnet del og de enkelte læreplan i fagene.  
Røkland skole deltar i det nasjonale programmet, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, og har 
et stort engasjement i personalet, elever og foreldre.  
 
Oppsummert  
Resultatene i kvalitetsmeldinga gir i all hovedsak et bilde av hva elevene mestrer innen noen av 
de grunnleggende ferdighetene og i engelsk. Den forteller om andel elever som har 
spesialundervisning og hvor mye skolene bruker av ressurser. Den forteller også om elevenes 
trivsel og hvordan de opplever sin egen skolehverdag. Den forteller ikke om framgangen til 
elevene i fag og hvordan de klarer å gjøre forbedringer innenfor emner og fag. 
Kvalitetsmeldinga viser heller ikke elevenes omsorg for hverandre og deres evner til å være 
tilstede for hverandre.  
 
Fagfornyelsen ble innført august 2020 og alle skolene har jobbet for å tilpasse skolehverdagen 
til de nye føringene. Dette arbeidet følges opp videre i 2021 med lokale tilpasninger på den 
enkelte skole.  
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Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kvalitetsmeldinga har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  

Folkehelse – konsekvenser 
Spesielt elevenes tilbakemeldinger i kvalitetsmeldinga har folkehelsekonsekvenser. Elever fra 
alle skolene har skrevet om hvordan de opplever sin egen skoledag. Elevene synes det er 
hyggelig å gå på skolen. De er tilfredse med lærerne.  
 
På Rognan barneskole skriver elevene at de har venner og noen å leke med. De får støtte fra 
lærerne dersom de blir plaget.  
 
Elever på Rognan ungdomsskole skriver at de trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne 
sine og medelever. De er spesielt fornøyd med måten skolen har håndtert koronasituasjonen.  
 
Elevrådet på Røkland skole skriver om hvordan de har jobba for å skape en trafikksikker 
skolegård/-område. Tiltakene de presenterer i kvalitetsmeldinga viser et stort engasjement for at 
det skal være trygt å være ute i skolegården.  
 
En unison melding fra elevene er gamle og dårlige bygg. Det mangler lekeapparater og 
aktiviteter som er tilpasset de ulike trinnene.  

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret tar kvalitetsmelding for Saltdalsskolen 2020 til orientering.  
 
 
 
Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 01.06.2021: 

 

Forslag fra Christian Ruså, SP 

Nytt punkt 2: Tiltak identifisert i kvalitetsmeldingen, eller i etterkant av kvalitetsmeldingen, bes 
vurdert tatt inn i skolenes handlingsplaner i den grad de ikke allerede finnes.   

 

Enstemmig Innstilling:  

1. Kommunestyret tar kvalitetsmelding for Saltdalsskolen 2020 til orientering. 

2. Tiltak identifisert i kvalitetsmeldingen, eller i etterkant av kvalitetsmeldingen, bes vurdert tatt inn i 
skolenes handlingsplaner i den grad de ikke allerede finnes 
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Vedtatt i kommunestyret i sak 21/ 

Kvalitetsmelding 2020 
Saltdalsskolen

Alle skal med
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Innledning/forord 
Skoleadministrasjonen skal årlig presentere resultater knyttet til læringsresultat, læringsmiljø 
og frafall til skoleeier/kommunestyret.  

Fra 2017 har kommunestyret vedtatt at vi skal utarbeide en kvalitetsmelding for 
Saltdalsskolen, og ikke bare en tilstandsrapport som presenterer resultater.  

Skolene har gjennom skoleleder, lærere, foreldre og elever gitt sin stemme til 
kvalitetsmeldinga. Det innebærer at skoleeier får en bredere kunnskap om hva skolene jobber 
med og hvordan det jobbes innenfor ulike områder.  

Elevenes resultater fra nasjonale prøver gir skolen informasjon om hva elever mestrer innen 
grunnleggende ferdigheter og i engelsk. Like viktig som å gjennomføre nasjonale prøver og 
elevundersøkelse er oppfølging der skolen systematisk gjør seg kjent med resultatene og 
bruker dem for å gi elevene et opplæringstilbud som styrker og øker elevenes kompetanse og 
mestring.  

Alle skolene er opptatt av at elevene skal oppleve trivsel, ha gode opplæringsvilkår og at 
elevene ikke opplever å bli mobbet, verken av medelever i klassen/skolen eller av lærere. 
Tilbakemeldingene spesielt på dette området skal tas på alvor og skolene skal jobbe for at 
elevenes hverdag skal være trygg og at det gir elevene et godt læringsmiljø.  

Denne rapporten skal gi leseren et innblikk i resultater fra ulike resultater og det arbeidet som 
foregår i skolen. Den viser ikke i samme grad hvordan eleven er i hverdagen, den viser heller 
ikke om elevene er omsorgsfulle eller hver dag gjør sitt aller beste. Disse egenskapene blir 
ikke testet på en prøve.  

Resultatene viser bare hvordan elevene har gjort det i de ulike fagene, men de forteller ikke 
alt. De sier ingenting om at elevene kanskje har utviklet seg eller forbedret seg på et område 
de kanskje syntes var vanskelig tidligere. 

I tillegg til kvalitetsmeldinga, har vi et vedlegg der du som leser kan se på resultater fra de 
ulike gjennomføringene over flere år. I kvalitetsmeldinga har vi valgt å ha med årets resultat.  

Vi ønsker alle en god lesing.  

 

Rognan, mai 2021  

 

Elfrid Boine  Petter Falkbu   Morten B. Ludviksen     Ketil Monssen  
Avdelingsdirektør  Røkland skole  Rognan barneskole     Rognan Ungdomsskole 
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1. Kommunens/skolenes satsingsområder  
 

Saltdalsskolens strategiplan som ble vedtatt i kommunestyret i møte 12.12.18 i sak 92/18. 
Planens satsingsområder med læringsmiljø, læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter må 
ses i sammenheng med rapporteringa fra skolene i kvalitetsmeldinga. Den vedtatte planen 
sammen med Fagfornyelsen og øvrige nasjonale satsinger er førende for skolens aktivitet og 
satsinger.  

Tall for 2020 er ikke lagt inn på SSB og Skoleporten, og ikke alle feltene er fylt ut. Ved 
kontakt med Udir som har ansvaret for å legge inn tallene, får vi melding om at det ikke er 
prioritert med bakgrunn i koronasituasjonen.  

1.1 Fakta om opplæringa  
Indikator og nøkkeltall  2016-

17 
2017- 

18 
2018- 

19 
2019- 

20 
2020-

21 
Tallet på elever 528 526 528 525 513 
Årsverk for undervisningspersonale 57,9 61,27 58,5 55,2 55,2 
Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

90,3 81,6 91,1 94,7  

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

 
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019 
Driftsutgifter per elev  109 884 110 390 115 046 122 487  
Lønnsutgifter per elev 91 277 92 392 93 987 100 494  

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
Årsverk for undervisningspersonale  57,9 61,3 58,5 55,2 55,2 
Antall elever per årsverk til 
undervisning 

10,0 9,4 9,8 10,3 9,3 

Antall assistentårsverk i 
undervisningen 

9 10 8 8 9,7 
 

Antall assistentårsverk per hundre 
lærerårsverk 

15,0 16,5 13,4 15,2  

Antall elever per assistentårsverk i 
undervisningen 

60,7 52,0 67,7 62,5  

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 9,8 11,1 11,8  
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 11,2 10,3 10,7  
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,3 14,3 16,3  
Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

90,3 81,6 91,1 94,7  

Lærertimer som gis til undervisning 37 651 40 168 38 157 36 060 36 067 
Undervisningstimer totalt per elev 71 76 72 69 70 
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https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/saltdal-kommune-skoleeier?indikator=37&orgaggr=o&sammenstilling=1&diagraminstansid=24&fordeling=2
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Prosentandel lønnsutgifter 
av totale utgifter 

85,4 86,3 88,4 90,4  

Driftsutgifter til inventar 
og utstyr per elev 

1 652 2 394 1 927 1 228  

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell 
per elev 

1 926 2 070 1 944 1 585  

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Økonomi, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 
 

For skoleåret 2020/21 er det samme antall årsverk i skolen som forrige år. Det har vært en 
nedgang i antall elever fra forrige skoleår. Elevtallet har hatt en nedgang fra forrige skoleår.  

For skolens del er det et mål at alle som jobber i pedagogiske stillinger har godkjent 
utdanning og oppfyller lovkravene som er gitt. Det er ikke tilfredsstillende at det er personale 
i skolen som ikke innehar nødvendig kompetanse. Derfor må skolene ha enda mer fokus på å 
tilsette personale som oppfyller kompetansekravet i forskrift til opplæringsloven. 
Regjeringens mål om at alle lærere i grunnskolen skal oppfylle kravene i forskrift til 
opplæringsloven om 30 eller 60 studiepoeng for å kunne undervise i skolen etter 01.08.2025.  

Det er ikke heldig for Saltdal kommune at vi inneværende skoleår kun har en lærer på 
videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.  

Driftsutgifter pr elev  

Saltdal kommune ligger på et forholdsvis lavt nivå når det gjelder netto driftsutgifter pr elev 
og har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene. Oversikten i vedlegg til 
kvalitetsmelding viser at Saltdal kommune bruker mindre enn kommunegruppe 2 og Nordland 
fylke på driftsutgifter, og er på samme nivå som nasjonalt.  

I Saltdal er driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev høyere enn de vi sammenligner oss med.  

1.2 Spesialundervisning  
Oversikt spesialundervisning i 2019 og 2020  

Indikator og 
nøkkeltall  

Saltdal Fauske Sørfold Beiarn Landet 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Årstimer til 
spesialundervisni
ng pr elev med 
spesialunder-
visning (antall) 

175 134 266 294 250 311 142 190 137 143 

Elever i 
grunnskolen som 
får spesialunder-
visning (prosent) 

10,9 10,7 5 5,9 6,2 3,8 6,9 10 7,8 7,8 
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Saltdalsskolen har fortsatt en høyere andel spesialundervisning enn de kommunene vi 
sammenligner oss med og som er knyttet til samme felles PP tjeneste, Indre Salten PPT. I 
Saltdal går andelen elever som får spesialundervisning fortsatt ned.  

Det er en nedgang i bruk av timer til spesialundervisning. Det er ikke et uttalt mål at Saltdal 
kommune ikke skal ha spesialundervisning i grunnskolen, men at det må jobbes med å 
vurdere behovet for spesialundervisning.   

1.3 Rognan barneskole  
Rektor på Rognan barneskole  

Fagfornyelsen – LK20 

Fra august 2020 er de nye fagplanene for grunnskoler og videregående skole trått i kraft. De 
nye læreplanene har færre kunnskapsmål enn tidligere og elevene skal utvikle forståelse av 
begreper og sammenhenger over tid. Det legges også vekt på at de ulike fagene nå ha en 
større sammenheng enn tidligere, med utgangspunkt i tre tverrfaglige tema, «folkehelse og 
livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling».  

Rognan barneskole og de øvrige to skolene i kommunen har jobbet over lang tid med å 
forberede oss på innføringen av de nye fagplanene. Dette arbeidet har krevd mye tid og tatt 
opp en stor del av vår tid til skoleutvikling, noe som er naturlig med tanke på viktigheten av å 
ha god kunnskap og oversikt over grunnskolens læreplan. Likevel er det først dette skoleåret 
at vi virkelig får satt teori ut i praksis når vi nå skal undervise etter den nye læreplanen. 
Hvilke endringen må vi gjøre på våre årsplaner for å få disse til å gjenspeile intensjonen i 
LK20? Hvilke læremidler skal vi benytte og hvordan skal vi bruke dem? Hvordan skal de tre 
tverrfaglige temaene ivaretas? 

Spesielt læremidler har vært noe av ei utfordring. Vi startet skoleåret uten at nye lærebøker er 
klare i veldig mange fag, og for de fleste trinn. I tillegg har skolens diskutert og drøftet om vi i 
framtiden skal ha fysiske lærebøker i alle fag, eller om noen disse kan erstattes av digitale 
læremidler. Kan vi ha klasseroms-bibliotek med flere læremidler innenfor et fag i stedet for 
kun ett læreverk per fag? Foreløpig har vi ikke fasiten på alle disse spørsmålene, men 
konklusjonen så langt er at vi ønsker fysiske lærebøker i matematikk og norsk. I øvrige fag ser 
vi for oss å kombinere mellom digitale læremidler og noen eksemplarer av fysiske lærebøker.  

I den nye læreplanen er kravet om digitalisering og bruk av teknologi mer sentralt. Dette 
stiller krav til at skolen har nok antall digitale enheter og en infrastruktur som tåler økt bruk 
og belastning. Vår skole har nå anskaffet en digital enhet (PC) til alle elever på mellomtrinnet, 
mens de yngre elevene ikke har tilgang til en enhet hver, men brukes PC-er eller iPad i 
stasjonsarbeid. I Saltdalsskolen har vi sett behovet for bedre styring av skolenes digitale 
enheter og ikke minst sikkerheten knyttet til bruken av disse. Det jobbes derfor med innføring 
av et styringsverktøy som heter Microsoft Intune og som vil ivareta styring og sikkerhet 
knyttet til bruk av digitale enheter i skolene. Forhåpentligvis vil dette også effektivisere og 
lette arbeidet til skolenes IT-ressurser.   

Som nevnt i kvalitetsmeldingen for 2019 er Rognan barneskoles infrastruktur når det kommer 
til strøm og nettverk ikke beregnet for økende bruk og krav om digitalisering. Per nå betyr det 
utstrakt bruk av skjøteledninger for å forsyne skolens datamaskiner med strøm. 
Nettverksstrukturen ved skolen er også i høyeste grad moden for «renovering» og det er 

822



S i d e | 6  

fortsatt områder på skolen som ikke har eller har ustabil nettverksdekning. Dette må det gjøres 
noe med framover.   

Skolemiljø 

Rognan barneskole har gjennomført elevundersøkelsen på 6. og 7. trinn. Undersøkelsen er 
kun obligatorisk for elever på 7. trinn, men skolen velger også å gjennomføre for 6. trinn. 
Resultatene er gjenstand for gjennomgang og evaluering årlig og er en del av skolens arbeid 
med elevenes skolemiljø.  

En annen del av arbeidet med elevenes skolemiljø er «skolemiljø-knappen» Dette er et tiltak 
som ligger på både skolens og kommunens hjemmeside. Ved å trykke på denne knappen 
meldes bekymring rundt en elevs skolemiljø. Dette gjelder ikke bare ved mobbesituasjoner, 
men alle grunner til bekymring. Skolen er da pliktig å gjennomføre undersøkelse og avgjøre 
om det er nødvendig å iverksette tiltak knyttet til bekymringen. Rognan barneskole har 
gjennom 2020 hatt totalt 16 henvendelser med bekymring omkring elevers skolemiljø. Alle 
disse, med ett unntak, er avsluttet gjennom at elevens skolemiljø har blitt vurdert som bra 
igjen. Vi på Rognan barneskole er glade for at det meldes til skolen ved bekymringer omkring 

elevers skolemiljø og for at vi i de alle fleste tilfelles klarer 
å sette inn tiltak som bedrer situasjonen.  

Likevel ser vi på Rognan barneskole et behov for å bedre 
vårt forebyggende arbeid med læringsmiljøet og 
skolemiljøet ved skolen. Høsten 2020 gjennomførte vi 
derfor et kurs i «Mitt valg» som er et sosialt-emosjonelt 
læringsprogram gjennom Lions. Programmet skal inngå i 
det ukentlige opplæringstilbudet på alle trinn. Dette håper 
vi vil gjøre elevene i stand til å ta bedre valg i sosiale 
situasjoner. 

 

 

1.4 Rognan Ungdomsskole 
Rektor på Rognan Ungdomsskole 

2020 har vært et godt år for Rognan Ungdomsskole. Året er blitt dominert av situasjonen med 
corona. Vi har vært med på mye forskjellig og har mange positive referansepunkt i tillegg til 
at vi har brukt mye tid på ny læreplan, fagfornyelsen. 

Fagfornyelsen 

Lærerene har lojalt fulgt planen for progresjon med å innføre en ny læreplan.  

Rognan Ungdomsskole har to ukentlige møtetider for ansatte etter at skoledagen er over for 
elevene. Mandager kl. 14.15-15.30 er det teamtid hvor hvert enkelt trinn har møtetid. 
Torsdager kl. 14.15-15.30 er det fellestid for alle lærerne hvor tema er utviklingsarbeid. Store 
deler av 2019 har fellestiden på torsdagene blitt brukt til arbeid med fagfornyelsen.  
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Skolen har 2 trinn(8.trinn og 9.trinn) som jobber etter den nye læreplanen og 10.trinn som 
skal fullføre grunnskolen etter den gamle læreplanen. Denne utfordringen synes jeg de ansatte 
har løst fortreffelig.  Skolen har de siste årene rustet opp ift IT siden og hver elev har i dag en 
PC som er relativt ny slik at ingen elever skal måte tekniske problemer som hindrer dem for 
mye i sin hverdag som elev. Vi ser at skolen blir mer og mer digital og en av konsekvensene 
er at vi må øke resursen som IT ansvarlig for å imøtekomme behovene til elevene og de 
ansatte. 

Vi er godt fornøyd med hvordan lærerne har tatt til seg den nye læreplanen og jobbet godt og 
strukturert med opplegget som er staket ut av skolens plangruppe og den kommunale 
styringsgruppen for innføring av fagfornyelsen. Når fagfornyelsen nå er innført har det blitt 
mer opp til hver skole å drifte det videre. 

Skolemiljø  

Elevundersøkelsen ble gjennomført i alle klassene på skolen selv om det bare er 10. trinn som 
er pålagt å ha den. Vi anser det som viktig å få en årlig oversikt fra elevene selv om hvordan 
de oppfatter sin skolehverdag med alle de spørsmål som elevundersøkelsen innehar.  

Når det gjelder resultatene på elevundersøkelsen er det en minimal nedgang på flere spørsmål, 
men likevel noe vi må følge med på i tiden fremover. På 8.trinn er det flere elever som melder 
om uro i timene. Dette er noe vi har satt tiltak inn mot og vil følge opp fremover.  Resultatene 
vil variere noe siden det er utskiftning av elever fra år til år, men vi monitorerer saken for 
fremtiden. Når det gjelder spørsmålene om mobbing er det fortsatt gode tall på skolen. Det har 
vært jobbet kontinuerlig med skolemiljøet ved skolen og det arbeidet fortsetter vi med. Det er 
like viktig å ha fokus på emnet når man har gode resultat som hvis man ikke hadde hatt det. 
Vår viktigste jobb på skolen er å sørge for at alle elevene har det trygt på skolen. Det kan 
meldes om at det ved utgangen av 2020 hadde vært 1 klikk på skolemiljøknappen på skolens 
hjemmeside samt 3 saker som er meldt inn til skolen og fulgt opp og løst på skolen i 
samarbeid med elever og foresatte. 

Andre begivenheter 

2020 har i stor grad blitt dominert av Koronasituasjonen. Både hverdagen på skolen og på 
fritiden har blitt kraftig endret i forhold til det vanlige livet vi er så glade i. Når landet ble 
stengt ned i mars 2020 bestemte vi oss fort på skolen for at nå skulle vi virkelig brette opp 
ermene og gi en så god undervisning vi bare kunne, enten det var hjemmeskole eller vi var 
fysisk på skolen på rødt eller gult nivå. Når det var hjemmeskole bestemte vi oss for at alle 
elevene skulle melde seg til kontaktlærer hver dag kl 0830 med en oppstartsamtale og vi drev 
undervisning online live mens elevene jobbet hjemme. Det var altså ikke et sett med oppgaver 
som ble delt ut. Det var obligatorisk innmelding for alle elevene kl 0830, kl 1130 og 
avslutning for dagen kl 1400. Denne strukturen på dagen var viktig for oss opprettholde slik at 
elevene fikk en så normal døgnrytme som mulig og opplæring så nært som mulig det de ville 
hatt om de fysisk hadde vært på skolen. I ettertid er jeg veldig glad for at vi valgte denne 
strategien. 

1.5 Røkland skole  
Rektor på Røkland skole  
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Fagfornyelsen 

Røkland skole har fulgt prosesser og progresjonen for 
å jobbe med fagfornyelsen. Det har vært to ansatte fra 
skolen i den kommunale gruppa. Fagfornyelsen har 
vært tema i både teammøter, plangruppe- og i 
plenumsmøter. Det har vært jobba med overordnet 
del, kompetansepakkene og kunnskapsbygging om 
læreplan for fag. Oppdraget har vært fordelt mellom 
kompetanse og samhandling med fagfornyelsen og 
skolemiljø.  

Skolemiljø  

Røkland skole er med i Utdanningsdirektoratets 
kompetanseutviklingsprogram «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø» (IBSM). Gjennom dette programmet jobber Røkland skole og 
Knekthågen Barnehage med å sørge for trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Vi vil 
sammen lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. I tillegg jobbes det 
med regelverk, organisasjon og ledelse. Målet med IBSM er å videreutvikle en god praksis 
innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Alle skolens 
organer er med i denne prosessen. 
For å verifisere resultater vil elevundersøkelsen være en sentral retningsgiver for å se om vi 
lykkes.  

2. Nasjonale prøver/elevundersøkelse/karakterer/ 
grunnskolepoeng/frafall  

I opplæringsloven er det stilt krav til områder som skal rapporteres til skoleeier. § 13-10 sier 
noe om ansvarsomfang der skoleeier er definert som kommunestyret. 

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall 
og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar.  

Kvalitetsmeldinga er en del av det totale forsvarlige systemet kommunen er forpliktet å ha.  

2.1 Nasjonale prøver  
Nasjonale prøver gir skolen/lærer en kunnskap om elevens mestring av grunnleggende 
ferdigheter i lesing og regning og i faget engelsk. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til 
å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Gjennomføringa skjer på høsten og det er elever 
på 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn som prøves. Elever på 9.trinn testes i lesing og regning.  

Resultatene på 5.trinn gis på tre nivå, mens det på 8. og 9.trinn gis på fem nivåer.  

Resultatene vil bestandig variere fra år til år. Det er nye elever som tar prøven og det er nye 
prøver hvert år. Andel elever på trinnet har også påvirkning på resultatene.  
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Nasjonale prøver 5.trinn  
Lesing 5.trinn      Regning 5.trinn 

    

     Engelsk 5.trinn  

 

Kommentarer på overordnet nivå  

Resultatene fra 5.trinn viser i all hovedsak elevens kompetanse fra de fire første årene. Lesing 
er en av de grunnleggende ferdighetene og viktig for at elevene skal mestre skolehverdagen i 
alle situasjoner.  

Resultatene over år viser jevne resultat på alle områdene elevene testes ut på. Ca 75% av 
elevene er på nivå 2 og 3.  

Kommentarer fra Rognan barneskole  

Engelsk  
Resultatene på nasjonal prøve i engelsk på Rognan barneskole var veldig gode også i 2020. 50 
% av elevene skåret på nivå 3, noe som er langt over snittet i fylket og nasjonalt. 13 % av 
elevene skåret på nivå 1, mens 37 % skåret på nivå 2.  

Lesing 

Nasjonal prøve i lesing var dessverre på et noe lavere nivå for 2020. Kun 1% av elevene på 
årets 5. trinn skåret i nivå 3, noe som er i rød sone jamfør kvalitetsindikatoren i strategiplanen. 
68% av elevene på 5. trinn skåret på nivå 2 i lesing, mens 30% skåret på nivå 1. Bedring av 
resultatene på nasjonale prøver i lesing er noe skolen vil arbeide med framover. Et av 
tiltakene er å jobbe målrettet med å gi lærerne ekstra oppfølging i forhold til metodikken 
veiledet lesing. Vi har vært i kontakt med eksterne aktører for å hjelpe oss med dette arbeidet, 
men dessverre er dette arbeidet blitt rammet av koronarestriksjonene. Vi vil uansett ha fokus 
på dette i årene framover.  
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Regning 
Resultatene i regning for 2020 gav et lite positivt utslag 
sammenliknet med resultatene for 2019. I 2020 skåret 9% 
av årets elever på nivå 3, mot 5% i 2019. Hele 75 % av 
elevene skåret på nivå 2, mens totalt 16 % av elevene 
skåret på nivå 1. Det positive er at andelen elever på nivå 
1 er lavere enn fylket og nasjonalt snitt, men andelen av 
elever på nivå 3 fortsatt er for lavt. Vi vil fortsette 
arbeidet med å tilrettelegge godt for den enkelte elev, 
samt tilby kurs i intensiv opplæring for elever på 2. – 4. 
trinn som har utfordringer i regning. Vi håper framgangen 
fra 2019 til 2020 viser at dette på sikt vil bedre 
resultatene.   
 
Oppsummert 
Totalt sett ser vi skolens resultater på Nasjonale prøver for 
5. trinn viser fremgang, men at det fortsatt er en del å arbeide med. Vi er svært fornøyde med 
at vi fortsetter å skåre godt i engelsk, men må jobbe videre for å forbedre resultatene i regning 
og spesielt lesing. 
 
Kommentarer fra Røkland skole  

Engelsk 
Totalt ser vi en liten nedgang i prestasjonene i engelsk siste år. Det er blitt flere elever på nivå 
1 enn tidligere. Det er hele 54,5 % elever på nivå 1, 27,3 % på nivå 2 og 18,2 % på nivå 3. 
Dette er ikke helt som forventet. Vi må helt klart løfte nivå 1.   
 
Lesing 
Totalt ser vi et bilde som viser at det er blitt flere elever på nivå 2 enn tidligere og resultatene 
viser et løft i forhold til fjordåret. Niva 1 har 18,2 %, nivå 2 har hele 72,7 % og nivå 3 har 9,1 
%. Det må fortsatt jobbes med strategier slik at elevene blir gode lesere på nivå 2.  
 
Regning 
Totalt har resultatene blitt lavere med flere elever på nivå 1 og færre på nivå 3. 36,4 % på nivå 
1. 54,5 % på nivå 2 og 9,1 % på nivå 1. Vi bør løfte nivå 1 og 2.  
 
Oppsummert 
Totalt ser vi en nedadgående tendens som bør stoppes og snus. Dette arbeidet må være 
langsiktig og starter før sommeren og vil pågå ut over høsten og vinteren i samarbeid med 
lærere og foreldre.   
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Nasjonale pr  øver 8.trinn – lesing  

 

Nasjonale prøver 8.trinn – regning   Nasjonale prøver 8.trinn – engelsk 

              

Kommentarer på overordnet nivå  

Det er flere elever på nivå 1 og 2 siste år, og jevnt over er færre elever på nivå 4 og 5 på alle 
prøvene.  

Kommentarer fra Rognan Ungdomsskole 

Engelsk  
Svakt resultat for 8.trinn. Betydelig under landsgjennomsnitter. 
30% av elevene er på mestringsnivå 1 eller 2 og bare 21 % er på 
mestringsnivå 4 eller 5.  
 
Lesing 
Svakt resultat for 8.trinn. Betydelig under landsgjennomsnittet.  
29% av elevene er på mestringsnivå 1 eller 2 og bare 18% er på 
mestringsnivå 4 eller 5. 
 
Regning 
Greit resultat for 8.trinn. På gjennomsnittet med landet for øvrig. 
26% på mestringsnivå 1 eller 2 og 31 % på mestringsnivå 4 eller 
5. 
 
Oppsummert  
Skolen ser at 8.trinn ikke har de aller beste resultater. Dette er helt på linje med de resultat 
som trinnet presterte på 5.trinn. Over tid har uro i timene og skifte av lærere ikke vært gunstig 
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for læringsmiljøet til klassene. Forhåpentligvis kan vi rapportere om bedre resultat på 9.trinn 
når elevene har vært elever over lengre tid på Rusk. 

Kommentarer fra Røkland skole  

Engelsk 
Resultatene i engelsk på 8 trinn viser en positiv utvikling. Resultatene er litt under 
landsgjennomsnitt, men med hele 60% av elevene på mestringsnivå 3 og 20% av elevene på 
mestringsnivå 4. Dette er et positivt resultat hvor det kan jobbes videre med en god trend.  
 
Lesing 
Her er resultatene over landsgjennomsnittet! Førre elever på nivå 1 og flere elever nivå 3 og 4.  
50 % elever på nivå 2. 20 % på nivå 3 og 10% på nivå 4. Vi skal løfte videre nivå 2 i denne 
positive utviklingen hvor skolen ligger litt under landsgjennomsnitt. 
 
Regning 
Resultatene i regning  har vært like de 3 siste årene. Vi ligger rett under landsgjennomsnittet, 
men en god trend er at hele 50 av elevene ligger på mestringsnivå 3, 20% på mestringsnivå 4. 
Ingen på mestringsnivå 1. Dette er en god trend.  
 
Oppsummert 
På 8. trinn ser vi generelt gode trender hvor forholdene ligger godt an for videre forbedringer. 
Analyserarbeid og tiltak for forbedringer vi starte inneværende vår termin. Dette arbeidet må 
være langsiktig og starter før sommeren og vil pågå ut over høsten og vinteren i samarbeid 
med lærere og foreldre.   

Nasjonale prøver 9.trinn – Lesing    Nasjonale prøver 9.trinn – Regning  

   

Kommentarer på overordnet nivå 

Resultatene viser at det er mange elever som skårer på nivå 3 – 5. Ytterst få elever ligger på 
nivå 1 og 2 i lesing, og i regning er ingen elever på nivå 1. Elevene hadde også gode resultater 
da de gikk i 8.trinn.  

Tabellen nedenfor viser resultater fra nasjonale prøver for elevene som nå er på 9.trinn da de 
gjennomførte prøven på 8.trinn forrige år.  

2019/20 Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4  

Mestrings-
nivå 5 

Lesing  2,6 17,9 38,5 30,8 10,8 
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Regning  0,0 20,5 28,2 33,3 17,9 
 

Kommentarer fra Rognan Ungdomsskole 

Lesing 
Vi er godt fornøyd med resultatene. 65 % 
av elevene  har mestringsnivå 4 og 5. Bare 
10 % av elevene er på mestringsnivå 1 
hvilket innebærer at det er relativt langt 
bedre enn både fylkes- og nasjonalt 
gjennomsnitt. 
 
Regning 
Vi er meget godt fornøyd med 
resultatene.72% av elevene  har 
mestringsnivå 4 og 5. 7 % av elevene er på 
mestringsnivå 1 hvilket innebærer at 
resultatene erlangt bedre enn både fylkes 
og nasjonalt gjennomsnitt.  
 
Oppsummert 
Skolen er meget fornøyd med resultatene på nasjonal prøver for 9.trinn. Det er gledelig at 
9.trinn har hatt fremgang på begge prøvene fra 8. klasse til 9. klasse. Det tolker vi som at våre 
læringsstrategier og satsninger virker, og at lærerne på trinnet har gjort en strukturert og flott 
jobb. Resultene er meget gode sammenlignet med regionale og nasjonale gjennomsnitt. 
 

Kommentarer fra Røkland skole  

Lesing 
Resultatene viser at elevene presterer på gjennomsnitlig nasjonalt nivå. Det er blitt en 
betydelig forbedring fra fjordåret. Hele 22,2 % ligger på nivå 5 og 22,2 % ligger på nivå 4. 
Dette er meget bra.Vi har en stigende trend. 
 
Regning 
I regning er det positive resultater. Skolen ligger på landsgjennomsnittet, men betydelig bedre 
enn i foregående år. Hele 33,3 % på nivå 5 og 11% på nivå 4. På nivå en har vi helde 44,4 %. 
Vi må heve nivå 1 som er stort opp til de neste nivåene.  
 
Oppsummert 
Skolen er stort sett fornøyd med resultatetene for elevene på 9.trinn.  Det må jobbes videre 
med å vurdere strategier for å øke kompetansen for elevene i lesing og regning i samarbeid 
med lærere og foreldre.  
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2.2 Elevundersøkelsen  
Resultater fra elevundersøkelsen  

Elevundersøkelsen skal gjennomføres årlig for elever på 7. og 10.trinn. Utover det kan skolen 
selv velge om elever på øvrige trinn deltar i undersøkelsen. Oversikten nedenfor viser 
resultatene fra Saltdal kommune samlet.  
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Resultater 7.trinn  

 

Resultater 10.trinn  

 

Kommentarer på overordnet nivå  

Alle skolene har gjennomført elevundersøkelsen innen fastsatt frist. Resultatene fra 
undersøkelsene presentert i kvalitetsmeldinga gjelder for 7. og 10.trinn.  

7.trinn 

For 7.trinn er elevene tilfredse med felles regler, mestring og støtte fra lærere. Videre er 
elevene fornøyde med støtte hjemmefra. Elevene oppgir at de ikke er så tilfredse med 
elevdemokrati, motivasjon og vurdering for læring. Dette er områder skolene må jobbe videre 
med.  
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10.trinn  

Det er flere elever som opplever at det ikke er tilstrekkelig grad av elevmedvirkning og 
mestring på skolen. Elevene trives på skolen, opplever at det er felleseregler og får god 
utdannings- og yrkesveiledning. Motivasjonen er noe fallende fra forrige år.  

Rognan barneskole  

 

 

Elevundersøkelsen ble gjennomført innen utgangen av 
november 2020. I likhet med forrige skoleår gjennomførte 6. og 7. trinn ved skolen 
undersøkelsen. Det er kun gjennomføring for 7. trinn som er obligatorisk og kun resultatene 
fra dette trinnet som offentliggjøres. 

Resultatene for 2020, sett opp mot de mål kommunen har satt seg i strategiplanen for 
Saltdalskolen, viser fin framgang for Rognan barneskoles del. Sett opp mot måleindikatorene 
i strategiplanen for Saltdalskolen så ligger Rognan barneskoles resultater på grønt nivå i alle 
kategorier. Skolen er i gang med evalueringen av resultatene og jobber tett sammen med 
elevrådet i dette arbeidet.  

Elevundersøkelsen forteller oss også at andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2-
3 ganger i måneden eller mer, er redusert ganske betydelig. Skolen arbeider målrettet og 
kontinuerlig for å bli bedre på forebygging og håndtering av mobbing. Resultatene for 2020 
kan indikere at arbeidet har gitt positive virkninger. Likevel er det fortsatt mellom 1 og 4 
elever som svarer at de opplever mobbing ved skolen. Dette betyr at vi må fortsette vårt 
forebyggende arbeid med disse utfordringene. 
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Rognan Ungdomsskole 

 

 

Rognan Ungdomsskole 

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020. Vi 
ser at gjennomsnittet på 10.trinn er likt det 
resultatene de hadde da de gikk i 9.trinn. Vi ser 
også at det er noen forskjeller mellom klassene.  

Temaet mobbing noe som arbeides med 
kontinuerlig. Ale spørsmålene om trygt 
skolemiljø skårer skolen godt på. Fra 4,8 til 5.0 
på de ulike spørsmålene er meget gode resultat, men det er veldig viktig å jobbe kontinuerlig 
med et trygt og godt skolemiljø for alle elevene på skolen.  

Resultatene på elevundersøkelsen er tema på utviklingssamtalene, hvor de foresatte deltar 
sammen med elevene og kontaktlærere, og elevsamtaler. I tillegg arbeides det med resultatene 
både i administrasjonen, på plangruppemøter, teammøter, personalmøter og i klassene. Hvis 
ikke resultatene blir som ønsket eller forventet, settes det inn målrettede tiltak på enkeltelever, 
klasser, trinn eller på skolen. 
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Røkland skole  

 

Resultatene på 7.trinn viser at det er lav læringskultur og 
elevene mener at det ikke er tilstrekkelig elevdemokrati og 
medvirkning. Over tid så ser vi en positiv trend på 
demokrati og medvirkning.  

Elevene sier de får støtte fra lærerne og fra hjemmet. 
Motivasjonen er lav, på 3,3. Når det gjelder trivsel, ligger 
det på 4,1 som er en klar forbedring.   

Vi ser en forbedring i lærerens støtte til elevene som ligger 
på 4,3. Nasjonalt ligger indeksen på 4,4. Dette er bra. 

Elevenes tilbakemelding forteller at det må jobbes aktivt for 
å lage gode strukturer for å sikre at elevene opplever et trygt 
og godt lærings- og skolemiljø. Resultatene må danne 
grunnlag for gode prosesser i klassene, elevråd og i personalet.  

 

Elevene på 10.trinn gir melding om at de trives på skolen, opplever stor grad av mestring og 
har faglige utfordringer. Elevene melder at de får støtte fra lærerne, 4,2, noe som er over 
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nasjonalt nivå. Det er verdt å merke seg at mens elever på 7.trinn sier de får støtte hjemmefra, 
det gjelder også tilbakemeldingene fra 10.trinn lik, her er nivået 4,2 som er over nasjonalt 
gjennomsnitt. 

Mobbing i skolen  

Utdanningsdirektoratet har endret system for å vise andel elever som opplever å bli mobbet på 
skolen. Fra å vise andel fra 1 til 5 tidligere år, er det nå lagt opp til prosentandel av elevene 
som opplever å bli mobbet.  

Mobbing forekommer både på skolen, i klasserom, ute, på tur til og fra skolen, i buss og via 
digitale medier/plattformer. I resultatene ligger også tilbakemelding om at de opplever å bli 
mobbet av lærer og/eller medelever. Resultatet bygger på elevenes tilbakemelding om 
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 8,2% av elevene på 7.trinn oppgir at de opplever mobbing.  
 0% av elevene på 10.trinn oppgir at de opplever mobbing.  

For å få bukt med mobbing, er det viktig at foreldrene, elevene og skolens personale jobber 
aktivt for å forebygge mobbing. Videre må skolene ha et systemisk perspektiv på 
aktivitetsplikten og oppfølging av elever som melder om de ikke opplever en god og trygg 
skolehverdag.  

Saltdal kommune har gått til innkjøp av skolemiljøknappen der elever, foreldre, ansatte og 
andre kan gi skolen melding om at de opplever at elever ikke har godt og trygt skolemiljø. 
Ved å ha dette systemet, får skolens ledelse nødvendig informasjon for å undersøke og sette i 
gang tiltak. Målet er at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag, på alle skolene i 
kommunen.  

Oversikt over antall meldinger på skolemiljøknappen i 2020 

Skole Antall meldinger 
Rognan barneskole  16 
Rognan Ungdomsskole 2 
Røkland skole  12 

Kilde: www.1310.no  

 

7.trinn Andel elever som opplever mobbing på skolen 

 

Forrige skoleår viste resultatene at 12,5% av elevene opplevde mobbing på skolen. Det er en 
gledelig nedgang på hvem som føler at de blir mobbet og trakkasert.  
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10.trinn Andel elever som opplever mobbing på skolen 

 

Elever på 10.trinn oppgir at de ikke blir mobbet, og det er heller ikke noen som mobber andre 
elever.  

2.3 Karakterer, grunnskolepoeng, frafall   
Kommunen skal rapportere om resultater fra standpunkts- og avgangskarakterer. Det skal 
videre orienteres om frafall i videregående skole.  

Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi 
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. 
Resultatene viser at det er forskjell på standpunktkarakterer og avgangskarakterer, noe som 
ikke er unikt for Saltdal kommune. Vi er kjent med at det vil være forskjell mellom 
karakterene. Dersom forskjellen blir for stor mellom standpunkt og avgang er det grunnlag for 
å gjøre egne refleksjoner knyttet til egen vurderingspraksis.  

Kommunen skal rapportere om resultater fra standpunkts- og avgangskarakterer. Det skal 
videre orienteres om frafall i videregående skole.  

Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi 
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. 
Resultatene viser at det er forskjell på standpunktkarakterer og avgangskarakterer, noe som 
ikke er unikt for Saltdal kommune. Vi er kjent med at det vil være forskjell mellom 
karakterene. Dersom forskjellen blir for stor mellom standpunkt og avgang er det grunnlag for 
å gjøre egne refleksjoner knyttet til egen vurderingspraksis. I årlige møter med Saltdal 
videregående skole har vi gjennomgang og drøfting om forskjellene mellom karakterer på 
grunnskolene og videregående opplæring.  

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges 
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 
gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige karakterer er ikke med i 
beregningene. 
Skole 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Røkland  38,7 39,9 42,4 41,2 
Rognan Ungdomsskole 41,2 40,6 44,4 43,5 
Samlet Saltdal 40,7 40,5 43,0 43,0 
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Det er en forskjell mellom resultatene på Røkland skole og Rognan Ungdomsskole når det 
gjelder grunnskolepoeng. Det må være et klart mål at vi må jobbe for å øke andel 
grunnskolepoeng for elevene på begge skolene. Det har betydning for å mestre videregående 
opplæring og hindre frafall.  
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Standpunktkarakterer 10.trinn 

 

 

Resultatene viser at elevene har gode resultater i praktisk estetiske fag. I matematikk er 
resultatene lavere enn i alle andre fag. Det samme gjelder norsk sidemål. Det er gode 
resultater i norsk hovedmål og engelsk.  
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Avgangsresultater 10.trinn 

Det ble ikke avholdt eksamen på 10.trinn på grunn av koronapandemien.  
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Frafall i videregående skole  

Gjennomføring og sluttet 

 

 
   

Fylket: Fullført og bestått:84,6 Sluttet: 3,6. 

 

      

Kilde: Nordland fylkeskommune, Saltdal videregående skole 

Saltdal videregående skole har likevel et høyere antall elever som fullfører og består og færre 
elever som slutter sammenlignet med Nordland.  

Samarbeid mellom Saltdal kommune og Saltdal videregående skole 

Saltdal kommune har samarbeidsavtale med Saltdal videregående skole. Teknouka for elever 
som skal begynne på 10.trinn har vært gjennomført siden 2017, siste uke før skolestart i 
august. I 2020 var det 15 elever som deltok. Tiltaket kom i gang i et tett samarbeid mellom 
kommunen, videregående skole, Nexans og Dragefossen. Det er samarbeidsmøter mellom 
Saltdalsskolen og Saltdal videregående skole. Tema på møtene er gjennomgang av resultater, 
frafall og grunnskolepoeng.  

Det er samarbeid om utdanningsvalg for elever i grunnskolen både gjennom #YOU20, 
yrkesutdanningsmesse på skolen og møter mellom ansatte i skolen om søkning til 
videregående skole. Saltdal videregående skole er fornøyd med informasjonen de mottar ved 
overgang fra grunnskole til videregående skole. Overgangsrutinene er innarbeidet i begge 
grunnskolene.  
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3. Skolebasert vurdering/egenvurdering  
Skolene jobber systematisk med de tiltakene som er skisserte i skolens virksomhetsplan. I 
kvalitetsmeldinga kommer det tydelig fram at skolene jobber godt med blant annet 
grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.  

Selv om skolene på hvert sitt område jobber med å følge opp resultater etter nasjonale prøver, 
elevundersøkelser og avgangskarakterer, er det ikke satt i godt nok system.  

I forskrift til opplæringsloven § 2-1 er det beskrevet hvilke krav som stilles til skolebasert 
vurdering.  

§ 2-1.Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa 
medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane skal involverast i 
denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. 

 

Utvalg helse og oppvekst har vedtatt et kvalitetsvurderingssystem for Saltdalsskolen. Alle 
skolene følger opp punktene som gjennomføring av nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 
kartleggingsprøver.  

Skolenes oppfølging av resultatene er satt i system der skolens personale sammen med 
ledelsen drøfter resultatene. Saltdal kommunes måleindikatorer er et ledd i å øke kvaliteten på 
de områdene som skal måles.  

Måleindikatorene nedenfor viser resultater samlet for alle skolene i Saltdal. På oppnådd 
resultat for siste års resultater, er det fortsatt områder skolene må jobbe mer systematisk for å 
øke elevenes kompetanse og legge til rette for godt læringsutbytte og læringsmiljø for alle 
elevene. 
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4. Utfordringer og satsing/veien videre  
Oversikt over rammevilkår og tildelte rammer til skolene, viser at det i Saltdal brukes mindre 
ressurser til skole enn de vi kan sammenligne oss med. Driftsutgiftene er lave, noe som 
indikerer at skolene blant annet ikke disponerer tilstrekkelige midler med tanke på 
digitalisering og læremidler. For økonomiplanperioden har kommunestyret bevilget kr 
1 000 000 til bruk med tanke på fagfornyelsen og digitalisering.  

Vi ser at elevene gir gode og ærlige tilbakemeldinger gjennom elevundersøkelsen. Når de 
opplever at det ikke er greit, får skolen melding om det. Noen av skolene har gode resultater i 
elevundersøkelsen, mens andre skoler fortsatt må jobbe for å gjøre hverdagen god og trygg for 
elevene. Det krever et tett og godt samarbeid mellom skole og hjem. Saltdal kommunes plan 
for samarbeid skole og hjem gir noen retninger i det arbeidet slik at vi sammen med hjemmet 
kan skape gode relasjoner mellom partene.  

I Saltdal er det for store forskjeller mellom skolene hva gjelder resultater på nasjonale prøver. 
For skolenes del blir det vesentlig å analysere resultatene og igangsette tiltak slik at elevene 
får bedre resultater i nasjonale prøver.  

Skolene har satt i gang et arbeid med tanke på innføring av Fagfornyelsen med ny overordnet 
del og nye læreplaner. Innføring av nye læreplaner vil måtte fortsette framover i tid. Det tar 
tid å innføre nye læreplaner. I dette arbeidet må vi gjøre noen vurderinger på læremidler, 
analoge eller digitale, organisering av opplæringa slik at de tilpasses de nye forventningene og 
kravene som er gitt i Fagfornyelsen 2020.  
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Tilbakemelding – oppnådd resultater 2020/21  
Måleindikatorer Ønsket 

resultat 
Tiltak 
vurderes 

Tiltak 
iverksettes 

Oppnådd 
resultat 

Skole, personale      
Andel lærere med godkjent 
utdanning  

100 % 85 – 99 % <84 % - 

Andel lærere som oppfyller 
krav til undervisning på 
barnetrinnet  

100 %  85 – 99 % <84 % - 

Andel lærere som oppfyller 
krav til undervisning på 
ungdomstrinnet  

100 %  85 – 99 % <84 % - 

Nasjonale prøver, 
eksamen 

    

Lesing 5.trinn, 
mestringsnivå 3  

> 24 % 19 – 23,9 % < 18,9 %  4,2 

Regning 5.trinn, 
mestringsnivå 3  

>26 % 20 – 25,9 % < 19,9 %  9,1 

Engelsk 5.trinn, 
mestringsnivå 3  

>26 % 20 – 25,9 % < 19,9 %  42,9 

Lesing 8.trinn, 
mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 
% 

<8,4 % 4,2 

Regning 8.trinn, 
mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 
% 

<8,4 % 8,3 

Engelsk 8.trinn, 
mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 
% 

<8,4 % 6,3 

Lesing 9.trinn, 
mestringsnivå 5 

>21 % 17 – 20,9 % <16,9 23,7 

Regning 9.trinn, 
mestringsnivå 5 

>21 % 17 – 20,9 % <16,9 44,7 

Eksamen 10.trinn 
Gjennomsnittskarakter ved 
avgangseksamen 
matematikk skriftlig  

>3,4   3,0 – 3,3  <2,9 -  

Eksamen 10.trinn 
Gjennomsnittskarakter ved 
avgangseksamen norsk 
skriftlig 

>3,4  3,0 – 3,3  <2,9 - 

Eksamen 10.trinn 
Gjennomsnittskarakter ved 
avgangseksamen engelsk 
skriftlig 

>3,8  3,3 – 3,7  <3,2  - 

Grunnskolepoeng 10.trinn >40 37,1 – 39,9 <37  43 
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Elevundersøkelsen 7.trinn  
 

   

Støtte fra lærerne  >4,4 4,0-4,3 <3,9 4,5 
Støtte hjemmefra   >4,4 4,0-4,3 <3,9 4,4 
Motivasjon for læring  >3,9 3,6-3,8 <3,5 3,7 
Trivsel på skolen >4,3 4,0-4,2 <3,9 4,2 
Læringskultur  >4,1 3,7-4,0 <3,6 3,9 
Elevdemokrati/medvirkning  >3,8 3,5-3,7 <3,4 3,9 
Vurdering for læring  >3,9 3,6-3,8 <3,5 4,0 
Andel elever som opplever 
mobbing på skolen 

0 % 0-2% < 2,0%  8,2 

 

Elevundersøkelsen 
10.trinn 

 
 

   

Støtte fra lærerne  >4,0 3,7-3,9 <3,6 4,2 
Støtte hjemmefra   >4,1 3,8-4,0 <3,7 4,2 
Motivasjon for læring  >3,5 3,2-3,4 <3,1 3,6 
Trivsel på skolen >4,1 3,8-4,0 <3,7 4,2 
Læringskultur  >3,8 3,5-3,7 <3,4 4,0 
Elevdemokrati/medvirkning  >3,3 3,0-3,2 <2,9 3,8 
Vurdering for læring  >3,3 3,0-3,2 <2,9 3,6 
Andel elever som opplever 
mobbing på skolen 

0 % 0-2% < 2,0%  0,0 
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Vedlegg 

Innspill og tilbakemeldinger fra lærere, elever og foreldre på skolene  
 

Rognan barneskole  

Elevenes innspill  

Innspill fra elevråd småtrinn: 

Vi syns det er fint på skolen. Det er en del leker (selv om mange begynner å bli ødelagte) og 
vi har gode venner. Vi er fornøyde med lærerne på skolen og vi lærer mye fra dem. Det er 
stort sett god arbeidsro i timen. Dersom vi blir plaget føler vi at lærerne hjelper oss å ordne 
opp. Elevene syns det er fint at vi har begynt med svømmingen igjen. Det som ikke er bra er 
at vi har vært plaget av skjeggkre og sølvkre, det er bra det er satt opp feller for disse og det er 
bra. Vi savner også at klatrejungelen er i så dårlig stand. Vi savner også flere tørkeskap på 
skolen. Vi syns også at det er dumt at det står så mye stygt på veggene, spesielt ned til 
svømmehallen. 

Innspill fra elevråd mellomtrinn: 

Bra at vi har pc til alle på mellomtrinnet. Vi mener at ventilasjonsanlegget er for dårlig. Det er 
lite luft i paviljongen og vi må ha vinduene åpen neste hele tiden. Toalettene og vaskene er for 
lave. Syns det er dumt at det ikke er kurver på dametoalettet hvor jentene kan kaste bind og 
tamponger. Vi syns også at det er for få grupperom da disse er opptatte nesten hele tiden i 
forbindelse med spesialundervisning. Det burde også være pumper på dørene slik at de ikke 
speller igjen. Gangene er for trange, vi står veldig oppå hverandre. Vi savner også større, og 
bedre tilgang på biblioteket for eksempel i friminuttene. Klasserommene er for dårlige, 
pultene er for små og stolene er for harde. Temperaturene i klasserommet varierer masse. Det 
er for mange store hull i asfalten i skolegården. Vi savner utbedring av skolevei/ sykkelvei til 
skolen. Enkelte steder som bak helsesenteret da det er veldig dårlig der nå. Det er lett å tippe 
på sykkelen der. Internettet er for dårlig på skolen da vi ofte ramler ut av nett. I klasserommet 
til 5A er det maur i veggene. Generelt er skolebygget for dårlig. Vi føler at vi får den hjelpen 
vi trenger i fra de voksne på skolen. De er flinke til å lære oss nye ting. 

Lærernes innspill   

Læringsmiljø og skolemiljø 

- Ledelsen er lett å snakke med og er ofte positiv til nye forslag. Problemstillinger  

  angående ressurskrevende brukere blir ikke møtt på en tilfredsstillende måte. 

- Når noen er sykemeldt kan assistentene bli brukt som vikarer. Assistentene har  

  en viktig funksjon og planlagt aktivitet påvirkes ved fravær. 

- Vi har hatt fokus på klasseledelse i lengre tid, men ser at det også må jobbes  

  med relasjon og håndtering av uønsket atferd. 

- Uønsket atferd påvirker læringsmiljøet. 

- Trygge voksne ser elevene. 
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- Utvalg av konkretiseringsmateriell er bra, det samme gjelder lisenser til    

  nettsteder som kan brukes i undervisningen. 

- Vi har permer for kvalitetssikring i norsk, matematikk og engelsk. 

- Internett har vært ustabilt, men har blitt utbedret.  

- Vi har fått flere nettbrett og PC-er, men vil likevel ha behov for mer digitalt  

  utstyr pga. elevmassen og fordi noe av utstyret er gammelt. 

- Vi har satt i gang systematisk arbeid ift. opplæring i bruk av Lingdys.  

  Rognan barneskole har som mål å bli dysleksivennlig skole. 

- Ustabil temperatur i klasserommene og dårlig luft påvirker læringsmiljøet.  

  Hodepine forekommer blant både elever og lærere. 

- Det er belastende at flere klasserom ikke har grupperom i tilknytning til  

  klasserommet. Det går utover undervisning, underveisvurdering og veiledning  

  av elever. Dette er ikke holdbart! Fagfornyelsen har betydelig fokus på  

  underveisvurdering og hvordan skal vi få det til med de rammene vi har? 

- Uønsket atferd påvirker skolemiljøet og er til tider på grensen til mobbing. 

- Flere elever har i økende grad manglende respekt for voksne og medelever. 

- Vi opplever også at elever har manglende respekt for skolens utstyr. 

- Bedre skole-hjem samarbeid må til for å løse utfordringene. Foresatte må på  

  banen så tidlig som mulig. 

- Mellomtrinnet har fysisk aktivitet og det er positivt. I forbindelse med covid-19  

  har trinnene rullert mellom ulike soner i skolegården og det har vært faste  

  aktiviteter på de ulike sonene. 

- Rognan barneskole er en helsefremmende skole. Ved oppstart av nytt skoleår  

  skal vi bli enig om hva skolen gjør for å oppfylle kriteriene. 

- Småtrinnet og mellomtrinnet har ulike pauser, det blir derfor lite kontakt   

  mellom ansatte på skolen. 

- Skolemiljøet utfordres ved at lærerne er slitne. Lærere har et komprimert  

  arbeidsår i utgangspunktet, og covid-19 har påført lærerne ytterligere  

  merarbeid uten noen form for kompensasjon. Det har vært for mye press,  

  stress og ekstra arbeid over lang tid, resultatet er fravær og sykemeldinger.  

  Lærerne har ikke overskudd til å lage nye opplegg e.l. Slitne lærere fører til  

  dårligere undervisning som går ut over elevenes læringsmiljø og utbytte.  
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Skolebygget 

- Grupperom: Det er svært få grupperom på skolen. Vi trenger grupperom til  

  spesialundervisning, stasjonsarbeid, gruppearbeid, elevsamtaler, testing og  

  møter. 

- Det er svært lytt mellom guttetoalettet og grupperommet til 5B, dette  

  forstyrrer undervisningen. 

- Gangen: Det er dårlig plass til klær og fottøy. Renholderne får ikke utført  

  jobben sin på en hensiktsmessig måte. 

- Temperatur og luft/inneklima: Ustabile forhold gjelder hele skoleåret. 

- Det er ikke lagt opp tilstrekkelig kontakter for å lade/bruke nettbrett eller  

  PC-er, dette gjelder samtlige rom. Skjøteledningene er en stor brannfelle og  

  lokalt eltilsyn påpekte i fjor at dette IKKE er tillat ifølge forskriftene. 

- Klasserom er nedslitt og trenger maling og vedlikehold, hyller og møbler må  

  fornyes. 

- Biblioteket holder til i tilfluktsrommet, et rom uten vindu og med dårlig  

  ventilasjon. 

- Musikkrommet disponeres ofte av kulturskolen og er lite tilgengelig for skolens  

  elever. 

- Paviljongen ble satt opp på 60-tallet og skulle være et midlertidig bygg. 

  Bygget brukes fortsatt i dag og bærer preg av: dårlig ventilasjon, ustabil  

  temperatur, trang gang, det trekker fra vinduer/vegger og PC-er er koblet via 

  skjøteledninger. 

- Det er registrert betydelige mengder sølvkre/skjeggkre i bygget. 

- Toalett og garderobeforhold: Garderobene er for små, hver garderobe er ca.  

  8m2. Det er rett og slett ikke plass til alle i garderobene. Vi har få toalett. 

- Rømningsvei/brannstiger: Etterlyste dette i fjor, men har ikke fått svar ift.  

  utsatte klasserom. 

Uteområde 

- Uteområdet må oppgraderes. 
- I fjor var vi i en prosess der vi så på hvilke muligheter vi har for ulike  
- aktiviteter i skolegården, se kart. Ingen endring har skjedd dette skoleåret. 
- Vi søkte også om spillemidler som støttet: 
- Grunnen, med tanke på oversvømmelse 
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- Ny binge med netting (fotball, håndball, basketball og landhockey) 
- Oppgradere klatrejungelen 
- Klatrebokser 
- Sykkelløype 
- Tuftepark 
 

Foreldrenes innspill 

Foreldregruppen ved Rognan barneskole virker fortsatt å være generelt fornøyd med skolen 
faglig. Det er i all hovedsak et godt læringsmiljø ved skolen og tilbakemelding fra foresatte er 
at ungene ser ut til å trives.  

Det foreldre fortsatt fokuserer mest på ved skolen, er tilstanden på skolebygg, som er preget 
av tiden. Der er det et stort ønske om utbedring. Oppgradering av uteområdet til skolen har 
vært et tema på FAU møter i mange år, og er også noe foreldre har etterspurt. Politikerne i 
kommunen har prioritert utbedring av skolebygg og av uteområde i økonomiplanen, og det er 
noe som blir godt mottatt av foreldregruppen. Vi håper at dette arbeidet følges opp og 
prioriteres i nærmeste framtid.  

 

Ann Kristin Larsen 

Leder FAU Rognan barneskole 

 

Rognan Ungdomsskole 

Elevenes innspill  

Jeg har det veldig bra som elev på Rognan Ungdomsskole. Siden vi ikke er så mange elever 
her, får man et bedre forhold til lærere og andre ansatte på skolen. 

Jeg synes at skolen har taklet Corona-situasjonen veldig bra. Vi har fått god undervisning 
både på hjemmeskole og når vi fysisk har vært på skolen. 

Når jeg kommer til skolen, blir jeg alltid møtt med godt humør som gjør dagene mine trivelig. 

Vi skulle gjerne hatt en nyere skole med nye klasserom.  

Vi kunne hatt mer å gjøre i friminuttene. Skolegården kunne med fordel ha vært oppgradert 
med aktiviteter for ungdom.  

Vi ønsker flere sitteplasser inne for å slappe av sammen med andre i friminuttene 

Lærernes innspill  

Som lærer ved Rognan Ungdomsskole trives jeg godt. Selv i en spesiell tid, med mange 
restriksjoner, gleder jeg meg hver dag til å da på jobb. Her møter jeg elever som ønsker å 
lære, og positive kollegaer som ser hver enkelt elev. I tillegg til å sikre best mulig læring, så 
fokuserer vi på å møte elevene med respekt og vi jobber kontinuerlig med å oppnå og beholde 
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en god relasjon til alle elevene. Jeg opplever et godt samarbeid mellom administrasjonen, 
lærere, elever og andre ansatte. Ledelsen legger til rette for utviklingsarbeid som kommer 
elevene til gode, og gjør arbeidshverdagen spennende. 

 

Foreldrenes innspill  

Leder i FAU uttaler seg på vegne av foreldregruppa. 

I et år med uforutsigbarhet etter at pandemien kom, har skolen vært et viktig ledd i 
ungdommenes liv. Dette har vært en av arenaene der de kunne møtes, samtidig som man som 
forelder kan vite at det skjer i trygge rammer. Elevene blir ivaretatt både med tanke på at de 
fortsatt skal ha et best mulig læringstilbud, og at det skal være rom for den enkelte elev sine 
behov. Som foresatt er det lav terskel for å ta kontakt, og det oppleves at elevene får tett 
oppfølging. I perioden med hjemmeskole var det svært positivt som foresatt å se hvordan 
elevene fikk mulighet til varierte dager, samtidig som læring var i fokus. 

 

Røkland skole  

Elevenes innspill  

 Innspill fra elevene i u-skolen: 

Elevene på ungdomstrinnet opplever et trykt skolemiljø hvor det er lite mobbing. Røkland er 
en liten skole hvor alle kjenner alle. Det spilles bordtennis og kort i friminuttene. Skolen har 
hyggelige lærere og klasserommene er fine. 

Elevene har også ønsker om forbedringer som mer praktisk realfagsundervisning og 
undervisningsøktene er for lange. Flere ønsker er basketballkurv og bedre tilrettelegging for 
uteskole. 

Innspill fra mellomtrinnet: 

Elevene på mellomtrinnet føler seg trygge på skolen. De trives og opplever ikke mobbing. Vi 
føler oss trygge på skolen. 

Elevene på mellomtrinnet ønsker mer utstyr til bruk i friminuttene. De ønsker en oppdatering 
av bøker og PCer med ledning i taket så de slipper å snuble i ledningene. 

Elevrådet har jobbet med en trafikksikker skole: 

De har fått igjennom at Tine bilen som leverer melk leverer ved inngangen til 
administrasjonen, slik at han slipper å kjøre i skolegården. Elevrådet har hatt befaring fra 
kommunen om at det må gjøres noe med gang og sykkelstien til elevene. Kommunen lovte å 
gjøre noe med det. Lærere som parkerer nærmest skolen, har fått beskjed om å stå med 
fronten av bilen framover, slik at de har oversikt over området når de skal kjøre ut. 

 

Lærernes innspill til kvalitetsmeldinga  
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Foreldrenes innspill  

FAU har inntrykk av at elevene ved Røkland skole har et trygt og godt læringsmiljø.   

Det oppleves at dialogen mellom skole-hjem og elev, foresatt og kontaktlærer er bra.  

FAU synes prosjektet IBSM virker veldig spennende. Skolen virker å ha dratt med seg mye 
positivt i den foreløpige jobben og planene rundt prosjektet. FAU har inntrykk av at dette vil 
styrke både skole og læringsmiljø ved skolen. 

Røkland skole har hatt en del utskiftninger i administrasjonen de siste årene. Det har nå blitt 
ansatt ny rektor og foreldregruppen har et godt inntrykk av situasjonen rundt ansettelsen. FAU 
ved Røkland skole har jevnlige møter, der også rektor deltar. Det oppleves som et godt 
samarbeid, med god informasjonsflyt mellom FAU og skolens ledelse. 
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Saltdal kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2018/1250-190 

Saksbehandler:  Anita Paulsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgutvalg 2/21 17.06.2021 

Kommunestyre 59/21 17.06.2021 

Opprettelse av partssammensatt utvalg for helse og omsorgsutvalget 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Vedlegg 
- 1 - Særutskrift Delegeringsreglement 2021-2023 

- Kommunelovens § 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg), 
- For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og §7-3, bortsett fra 

bostedskravet. 
- For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
 
 
Saksopplysninger 
Det ble vedtatt i kommunestyret 29. april sak 24/21 pkt 3.at det opprettes partssammensatte 
utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende administrasjonsutvalget.   

Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller fylkeskommunen 
og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. 
Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og 
utvalgets leder og nestleder blant disse, jf. koml. § 5-11 2.ledd. 

Vurdering 
Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Av vedtaket forstås det at det er 
HO-utvalget som representerer arbeidsgiver med 7 medlemmer. De ansattes representanter 
velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Tilsvarende administrasjonsutvalget skal det 
velges 3 representanter blant de ansatte. Det forutsettes at de valgte representantene meldes inn 
så snart vedtaket er fattet.  

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
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Mandat og myndighet 

- Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 
arbeidsgiver.  

- Enkeltsaker av prinsipiell karakter 
- Fortolkning av bestemmelsene i reglementer innenfor personalområdet 
- Klage i forbindelse med permisjonssaker 
- Partssammensatt utvalg for OKM-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i 

personalrelaterte retningslinjer og reglementer. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Administrative kostnader i forbindelse med møtehåndtering og økt bruk av personellressurser.  

Folkehelse – konsekvenser 
Ikke relevant.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Helse og omsorgsutvalget er arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for helse og 
omsorgs utvalget. Utvalget velges for resten av valgperioden. 
 
Som leder velges: 
Som nestleder velges:  
 
Partssammensatt utvalg for HO-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i personalrelaterte 
retningslinjer og reglementer. 

 
Valgutvalgs behandling i møte den 17.06.2021: 
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Saltdal kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2019/1324-15 

Saksbehandler:  Anita Paulsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Administrasjonsutvalg 4/21 23.03.2021 

Oppvekst, kultur og miljøutvalg 16/21 13.04.2021 

Helse og omsorgsutvalg 13/21 14.04.2021 

Administrasjonsutvalg 7/21 20.04.2021 

Kommunestyre 24/21 29.04.2021 

Delegeringsreglement 2021-2023 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Delegeringsreglement 2019-2023 endret kstyret sak 112_19 pdf 
2 Lovspeil ny og gammel kommunelov 
3 Organisasjonskart_vedtatt 
4 Særutskrift Innføring av elektronisk delegeringsreglement 
5 Særutskrift Delegeringsreglement - revidering som følge av opprettelse av nytt utvalg, 

oppvekst, kultur og miljøutvalg 
6 OKM Særutskrift Egne saker 02.12.2020 
7 Innspill til delegeringsreglement fra Fagforbundet 
8 Oversikt KF lover 
9 Delegeringsreglement for vurdering - Utkast 18.03.2021 

 
 
Saksopplysninger 
 
Reglement for delegering og innstilling skal innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 
konstituert fastsette reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. 
Innstillingsrett ble vedtatt i k.sak 9/20 og innarbeidet i det nye forslaget. Det sist fastsatte 
reglement gjelder inntil et nytt er fastsatt, jf. koml. § 5-14. Reglementet ble vedtatt i k.sak 31/16.  
Sist revidert i forbindelse med opprettelse av oppvekst, kultur og miljøutvalget (OKM) k.sak 
112/19.  
 
Generelt om delegering av myndighet 
Delegering av myndighet betyr å gi rett til å ta en beslutning som danner rett eller plikt for 
kommunens innbyggere. Myndighetsutøvelsen deles inn i politisk nivå med kommunestyret, 
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ordfører, formannskap, utvalg og andre folkevalgte organ, og administrativt nivå med 
kommunedirektør og underordnede ledere og kommuneadministrasjon.  
Handlingsrommet til kommunestyret ligger i delegering frem til kommunedirektør.  
Det følger av kommuneloven § 13-1, 6. ledd at folkevalgte organ bare kan delegere fullmakter 
og oppgaver til kommunedirektøren, og ikke direkte til andre i administrasjonen, med mindre 
annet er bestemt ved lov eller forskrift. Det samme gjelder for kommunedirektørens 
administrative delegeringsreglement (sub delegering), kommunedirektøren delegerer ikke forbi 
avdelingsdirektørene.  
 
Prinsipper for delegering 
Kommunestyret er det øverst besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for 
kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.  
All delegert myndighet skal utøves innenfor rammen av de saksbehandlingsregler som følger av 
lov, forskrift og god forvaltningsskikk. Slik myndighet skal i tillegg utøves innenfor plan- og 
budsjettrammer, reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet nivå.  
 
Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Den som har fått delegert myndighet, kan 
om nødvendig overlate til overordnet myndighet å treffe avgjørelse i en konkret sak. 
Delegerende myndighet kan instruere underordnet nivå generelt og i enkeltsaker, og kan 
omgjøre vedtak fattet av underordnet nivå innenfor rammene av forvaltningsloven § 35. 

Myndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. Delegering skal kunne 
dokumenteres og rapporteres. Dersom myndighet på et bestemt område ikke er regulert i lov 
vedtak eller reglement skal saken behandles i kommunestyret.   
 
Delegeringsforbud fremgår av den aktuelle loven og betyr at myndighet ikke kan deles. 
Delegerende myndighet kan selv etablere delegeringsforbud.  
 
Ny kommunelov 
Ny kommunelov trådte i kraft 01.11.2019, som erstattet kommunelov fra 1992. 
Kommuneloven regulerer folkevalgte organer i § 5-1 og andre kommunale organer i § 5-2. 
Alle saksbehandlingsreglene gjelder for alle organene jf. § 11-1, med noen unntak for 
kommunale foretak. Rammene for det enkelte organet skal framgå av et eget reglement. Nytt 
reglementet for politiske organer og saksbehandlingsregler fremmes til politisk behandling 
etter vedtak av dette reglementet, da myndighet og ansvarsområder skal framkomme.  
For å se fullstendige endringer i kommuneloven, se vedlagte lovspeil.  
 
Arbeidsprosess med nytt delegeringsreglement 
Det er foretatt en systematisk gjennomgang av det gamle reglementet, samt at det er vurdert 
delegert myndighet fra 150 lover, 90 av disse var ikke delegert i det gjeldende reglement.  
 
Det ble foretatt endringer i den administrative organiseringen fra 01.01.20, kjent som «tilpasning 
2019», som følge av effektivisering og organisering av ledernivå. Jf. k.sak 44/19. Det forelagte 
delegeringsreglementet er tilpasset denne organisering. Ved fremtidige strukturendringer i den 
administrative organiseringen vil det være behov for å justere kommunedirektørens 
administrative delegering. 
 
 
I januar 2020 ble det gitt melding til IKS, Salten kontrollutvalgservice og hovedtillitsvalgte om 
at arbeidet med nytt delegeringsreglement igangsettes med invitasjon til å gi innspill.  

856



Innføring av elektronisk delegeringsreglement ble vedtatt i k.sak 78/20. Det er blitt gitt 
staturorienteringer til politiske organ underveis i arbeidsprosessen. 
 
Fremdriftsplan:  
23. mars – behandling i administrasjonsutvalg 
13. april – til uttalelse i oppvekst, kultur og miljøutvalg 
14. april – til uttalelse i helse og omsorgsutvalget 
23. april – til behandling i formannskapet 
29. april – til behandling i kommunestyret 
 
 
 

Vurdering 
Administrasjon har gjennomgått alle lover som kan delegeres iht kommuneloven. Den digitale 
versjonen i det nye delegasjonsreglementet har en helt annen oppbygging enn gjeldende 
delegeringsreglement og kan ikke sammenlignes. Det digitale reglementet viser 
myndighetsutøvelse som har hjemmel i lov, mens det gjeldende har ulike henvisninger både på 
funksjoner og lover.  
 
Kommunens delegeringsreglement skal være et hjelpemiddel for å gjøre kommunens 
beslutningsprosesser så effektive som mulig. Det skal sikre en formålstjenlig myndighets- og 
ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organer og mellom de politiske organene og 
administrasjonen. Det skal også fungere som informasjon for ledere og ansatte om hvilken 
myndighet og hvilke fullmakter de administrative lederne har på vegne av kommunen. 
Den nye versjonen vil være et nyttig verktøy og vil gi en hensiktsmessig og oversiktlig 
arbeidsdeling. God utnytting av fagkunnskap, og gir samsvar mellom ansvar og myndighet samt 
at det sikrer god kvalitet i kommunale tjenester.  
  
Reglementet er best tilgjengelig på nettet under linken det henvises til i innkallingen. Versjonen 
som er publisert blir oppdatert i forhold til endelig vedtak i kommunestyret. Papirversjonen som 
ligger vedlagt kan være et supplement. Delegeringsreglementet vil når det er vedtatt ligge 
tilgjengelig for publikum noe som bygger opp under en imøtekommende og ansvarlig 
kommune. 
 
 
Nye utvalg/råd/nemder /IKS/KF som er tatt inn i reglementet og tildelt myndighet 
- Sakkyndig nemd for eiendomsskatt: fastsetting takst, eigedomsskattelova § 8A-3 
- Klagenemd for eiendomsskatt: Nemda behandler klager om eiendomsskatt som kommunen 

ikke tar til følge, eigedomsskattelova § 20 
- Råd for likestilling av funksjonshemmede: Rådet gis myndighet til å gi tilskudd til tiltak for 

funksjonshemmede innenfor den tildelte pott som bevilges gjennom årsbudsjettet. 
- Valgutvalget: Utvalget skal fremme innstilling til kommunestyret med forslag til 

medlemmer og varamedlemmer ved nyvalg av råd og utvalg – Domstolloven §68, 
jordskiftelova §2-5, kirkeloven §12, koml. §5-12 og § 7-10, skjønnsprosessloven §14 og 
tvisteloven §6-7. 

- Varaordfører: Vigselsmyndighet, ekteskapsloven § 12a 
- Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning, forurensningsloven § 47 
- Saltdal utvikling KF, er en del av kommunen, jf. koml. § 9-1. Delegerte myndighet skal 

fremgå av deres vedtekter, ikke gjennom ordinære delegeringsvedtak.  
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Delegert paragrafer  
Delegeringen utledes fra kommunestyret 
- Delegert myndighet fra 40 nye lover til politiske utvalg og kommunedirektør 
- Delegert myndighet fra 40 nye lover direkte til kommunedirektøren 
- Ikke foretatt delegering på 21 lover, myndighet ligger til kommunestyret eller ikke relevant 
- Delegert myndighet fra 45 lover som er nevnt i gjeldende reglement 
 
Ordfører 
I medhold av kommuneloven § 6-1 fjerde ledd bokstav a) delegeres ordføreren myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Nye lover hvor det er delegert myndighet til formannskapet 
Akvakulturloven, Eierseksjonsloven, Energiloven, Forurensningsforskriften, Forvaltningsloven, 
Geodataloven, Grannegjerdelova, Havne og farvannsloven, Helligdagsfredloven, Hundeloven, 
Luftfartsloven, Matloven, Miljøinformasjonsloven, Naturskadeloven, Oreigningslova, 
Reindriftsloven, Skjønnsprosessloven, Stadnamnlova. 
 
Det foreslås endring av myndighet i forhold til alkoholloven, alkoholforskriften, 
serveringsloven. Det legges opp til en løsning som effektiviserer saksbehandlingsprosessen. 
Endringen medfører ingen lemping på lover og regler, men tilgodeser bransjen.  
 
Kommunestyret selv skal fastsette bevillingsperioden for salg og skjenking, mens 
formannskapet får tildelt myndighet for tildeling av alkoholbevillinger. Det er vurdert å foreslå 
at administrasjonen tildeles denne myndigheten men der er ikke aktualisert i denne omgang, 
men et valg kommunestyret kan velge.   
Inndragning av bevilling og omgjøring av bevilling av nye vilkår ligger i dag til HO utvalget, 
myndigheten foreslås nå lagt til formannskapet. Kommunedirektøren tildeles myndighet til å 
tildele serveringsbevilling, denne myndighet ligger i dag til HOU. 
Videre tildeles formannskapet myndighet som kommunens kontrollorgan i salgs- og 
skjenkesaker etter § 1-9. Denne myndigheten har ikke vært skriftlig delegert tidligere.  
Øvrige delegeringer i nevnte lover vises i sin helhet i forslag til nytt reglement.  
 
Helse og omsorgsutvalget 
Gir høringsuttalelser på kommunens vegne i saker som faller innenfor utvalgets fagområde. 
 
Nye lover hvor det er delegert myndighet til HOU:  
Helsetilsynsloven, Husbankloven og Sosialtjenesteloven. 
 
Alkoholloven, serveringsloven, overføres til formannskapet og kommunedirektør hvor det er 
delegeringsadgang.  
 
Oppvekst, kultur og miljøutvalget (OKM) 
 
 
Miljøperspektivet er nytt i OKM utvalget, det er fattet følgende vedtak i sak 43/20 om miljø:  
«1. Følgende punkter legges inn under begrepet «miljø» i delegeringsreglementet. Bærekraftig 
utvikling, Energi, Klima, Nærmiljø, Avfall, Forsøpling, Ikke disposisjonssaker på f.eks. skuter, 
men løypenett, valg av traseer o.l.».  
Vedtaket er ikke relatert til lovreguleringer og har ikke en direkte overføringsverdi til 
delegeringsreglementet. Administrasjonen har forsøkt å fange opp perspektivene i vedtaket men 
det kan være rom for ytterligere vurderinger.  
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Lovreguleringer som er foreslått delegert til OKM i et miljøperspektiv: 
Energiloven, Forurensningsforskriften, Friluftsloven, Miljøinformasjonsloven, Mineralloven, 
Naturmangfoldloven, Naturskadeloven og Vassdragsreguleringsloven 
 
For oppvekst og kultur er følgende nye lover delegert: 
Friskoleloven og Kulturloven.  
 
OKM gir høringsuttalelser på kommunens vegne i saker som faller innenfor utvalgets 
fagområde. 
Konkrete oppgaver som nevnes i reglementet fjernes:  
Søknad om skoleskyss, avgjøres av administrasjonen 
Setningen «Det forutsettes at saken legges frem med tilråding fra ett eller flere 
samarbeidsutvalg, avgjøres i praksis av administrasjonen. 
 
Kommunedirektørens myndighet og oppgaver etter kommuneloven  
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
lov. Jfr. koml. § 13-1 siste ledd. (8.3 i gjeldende)  
 
Kommunedirektør delegeres myndighet til å avgi stemme på vegne av Saltdal kommune ved 
uravstemninger om vedtakelse av ny Hovedtariffavtale og Hovedavtale. Kommunens 
anbefalinger overfor KS i forkant av hovedtariffoppgjør skal behandles av folkevalgt organ. 
 
Kap 25 § 25-1. Ikraft 1. januar 2021. Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for 
internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
 
Signaturrett - Kommunedirektøren delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på 
kommunens vegne, når nødvendig godkjenning foreligger ved vedtak i kommunestyret, 
formannskapet eller annet folkevalgt organ. Signaturretten kan videredelegeres til saksbehandler 
og nærmeste overordnede med myndighet etter delegeringsreglementet. Dersom saksbehandler 
også innehar delegert myndighet er det ikke nødvendig med to signaturer.  

Økonomiforvaltning - Kommunedirektøren gis myndighet til forvaltning av kommunens 
økonomi innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende budsjettvedtak. Det bemerkes at 
økonomireglementet revideres og vedtas i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2021. Der 
framkommer fullmakter gitt til kommunedirektør. 
 Kommuneloven § 14-2 redegjør for kommunestyrets plikter. Alle kommuner skal fra 1. januar 
2020 ifølge § 14-2 d) ha regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) – ny 
bestemmelse - og bokstav e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i delegeringsreglementet, 
herunder supplering av aktuelle lover og lovbestemmelser, så fremt slike endringer ikke endrer 
vedtatte prinsipper for delegering av myndighet. Endringer skal rapporteres politisk organ. 
 
 
 
Nye lover hvor kommunedirektøren delegeres myndighet direkte fra kommunestyret   
abortloven, adopsjonsloven, arkivlova, bustøttelova, fiskerpensjonsloven, flagging på 
kommunale bygninger, folkeregisterloven, folketrygdloven, forsinkelsesrenteloven, 

859



gjeldsinformasjonsloven, gjeldsordningsloven, helseberedskapsloven, husleieloven, 
kosmetikklova, krigspensjon for sivile, krigspensjonering for militærpersoner, 
krigsskadeerstatningsloven, krigsskadestønadsloven, krisesenterlova, kulturminneloven, 
merverdiavgiftskompensasjonsloven, merverdiavgiftsloven, næringsberedskapsloven, 
offentleglova, panteloven, pasientjournalloven, pasientskadeloven, personopplysningsloven, 
pliktavleveringslova, rekvisisjonsloven, sikkerhetsloven, sivilbeskyttelsesloven, 
sjømannspensjonsloven, skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, straffeloven, 
straffeprosessloven, tvangsfullbyrdelsesloven.  
 
 
Delegert myndighet til kommunedirektør via politiske utvalg 
 
akvakulturloven, anskaffelsesloven, arbeidsmiljøloven, domstolloven, eierseksjonsloven, 
ekteskapsloven, energiloven, forsinkelsesrenteloven forurensingsforskriften, forvaltningsloven, 
friskolelova, geodataloven, grannegjerdelova, gravferdsloven, havne og farvannsloven, 
helsetilsynsloven, hundeloven, kulturlova, luftfartsloven, matloven, miljøinformasjonsloven, 
mineralloven, naturskadeloven, opplæringsforskriften, reindriftsloven, skatteforvaltningsloven, 
sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, stadnamnslova, statens pensjonskasseloven, 
straffeloven, straffeprosessloven, tobakkskadeloven, tvangsfullbyrdelsesloven og 
vannressursloven, vergemålsloven.  
 
Det bemerkes at kommunedirektørens myndighet gitt i spesifikke saksforhold i det gjeldene 
reglement er videreført og ivaretatt i det nye reglementet under respektive lovverk.  
 
Konsekvenser av mangelfull delegering 
Dersom et organ fatter vedtak uten at det har fått delegert myndighet kan vedtaket være ugyldig. 
Det samme gjelder dersom myndighet er delegert i strid med reglene for videredelegering, jf 
Forvaltningsloven § 41 om virkningen ved feil i behandlingsmåten.  
 
Vurdering av innspill 
Fagforbundet foreslår i sitt innspill det opprettes partssammensatte utvalg i HO utvalget og 
OKM tilsvarende administrasjonsutvalget. Begrunnelsen er at de mener at det med dagens 
ordning blir behandlet saker i disse to utvalgene som berører de ansatte uten at det har vært 
behandlet i partssammensatt utvalg ihht Hovedavtalen§ 4. Kommuneloven § 5-11 fastsetter at 
det skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det er rett som Fagforbundet 
påpeker at det i dag bare er ett administrasjonsutvalg som består av formannskapet og 
tillitsvalgte. Administrasjonen har vurdert dette til å være en sak som kommunestyre må ta 
stilling til siden det vil innebære opprettelse av ett eller flere utvalg, jf koml. § 5-7.  
Sekretær for Salten kontrollutvalgsservice påpeker at det er strengt tatt ikke nødvendig at Salten 
kontrollutvalgservice er med i reglementet da de utfører en tjeneste til kommunen. 
Administrasjonen har allikevel tatt dem med da det kan være av interesse for andre.  
 
 
På bakgrunn av ovennevnte fremlegges forslag til nytt elektronisk delegeringsreglement for 
resten av valgperioden 2021-2023.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas.  
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2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

 
Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 23.03.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken 
Til prosessen videre: Saken behandles i administrasjonsutvalget 20. april.  
 

Enstemmig vedtatt: 

1.Det politiske delegeringsreglementet vedtas.  
2.Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til orientering 
 

Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 13.04.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken.  

Omforent forslag :  

Punkt 1 endres til: Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende 
endringer: Energiloven, mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt 
delegeringsområde. Saker som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 
Kommunedirektørens innstilling pkt 2. enstemmig vedtatt.  

Enstemmig innstilling:  

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

 

Helse og omsorgsutvalgs behandling i møte den 14.04.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Enstemmig innstilling 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas. 
2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til orientering 
 

Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 20.04.2021: 

Konst. kommunedirektør Stein Ole Rørvik orienterte om saken.  

Sverre Breivik fremmet tilleggsforslag fra posisjonen: :Nytt pkt.3: Det opprettes 
partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende adm.utvalget.  

Rune Berg presiserte at lovene overføres til formannskapet.  

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 
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2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til    
     orientering.  
 

Enstemmig innstilling: 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM.  

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende  
adm.utvalget 

 

Kommunestyres behandling i møte den 29.04.2021: 

Kommunedirektøren orienterte om saken. 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. Enstemmig vedtatt med Sverre Breiviks 
endringsforslag at lovene tas inn i formannskapet. Tas inn i pkt 1. Enstemmig vedtatt. 

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering. Enstemmig vedtak. 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende 
adm.utvalget: Støtter mot 2 stemmer som ble avgitt fra H.  

Janicke Lekang var fraværende under avstemmingen pga. kulturskoleinnslag. Det var 20 
stemmeberettigede tilstede.  

  

Vedtak: 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Disse 
lovene tas inn i formannskapet. Saker som omhandler disse lovene skal refereres i OKM.  

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende 
adm.utvalget 
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Saltdal kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2018/1250-191 

Saksbehandler:  Anita Paulsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgutvalg 3/21 17.06.2021 

Kommunestyre 60/21 17.06.2021 

Opprettelse av partssammensatt utvalg for oppvekst, kultur og miljøutvalget 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Vedlegg 
- 1 - Særutskrift Delegeringsreglement 2021-2023 

- Kommunelovens § 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg), 
- For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og §7-3, bortsett fra 

bostedskravet. 
- For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
 
 
Saksopplysninger 
Det ble vedtatt i kommunestyret 29. april sak 24/21 pkt 3.at det opprettes partssammensatte 
utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende administrasjonsutvalget.   

Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller fylkeskommunen 
og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. 
Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og 
utvalgets leder og nestleder blant disse, jf. koml. § 5-11 2.ledd. 

Vurdering 
Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Av vedtaket forstås det at det er 
OKM utvalget som representerer arbeidsgiver med 7 medlemmer. De ansattes representanter 
velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Tilsvarende administrasjonsutvalget skal det 
velges 3 representanter blant de ansatte. Det forutsettes at de valgte representantene meldes inn 
så snart vedtaket er fattet.  

For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
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Mandat og myndighet 

- Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 
arbeidsgiver.  

- Enkeltsaker av prinsipiell karakter 
- Fortolkning av bestemmelsene i reglementer innenfor personalområdet 
- Klage i forbindelse med permisjonssaker 
- Partssammensatt utvalg for OKM-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i 

personalrelaterte retningslinjer og reglementer. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Administrative kostnader i forbindelse med møtehåndtering og økt bruk av personellressurser.  

Folkehelse – konsekvenser 
Ikke relevant.  

Kommunedirektørens innstilling 
Oppvekst, kultur og miljøutvalget er arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for 
oppvekst kultur og miljøutvalg. Utvalget velges for resten av valgperioden. 
 
Som leder velges: 
Som nestleder velges:  
 
Partssammensatt utvalg for OKM-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i 
personalrelaterte retningslinjer og reglementer. 

 
 
 
Valgutvalgs behandling i møte den 17.06.2021: 
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Saltdal kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2019/1324-15 

Saksbehandler:  Anita Paulsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Administrasjonsutvalg 4/21 23.03.2021 

Oppvekst, kultur og miljøutvalg 16/21 13.04.2021 

Helse og omsorgsutvalg 13/21 14.04.2021 

Administrasjonsutvalg 7/21 20.04.2021 

Kommunestyre 24/21 29.04.2021 

Delegeringsreglement 2021-2023 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Delegeringsreglement 2019-2023 endret kstyret sak 112_19 pdf 
2 Lovspeil ny og gammel kommunelov 
3 Organisasjonskart_vedtatt 
4 Særutskrift Innføring av elektronisk delegeringsreglement 
5 Særutskrift Delegeringsreglement - revidering som følge av opprettelse av nytt utvalg, 

oppvekst, kultur og miljøutvalg 
6 OKM Særutskrift Egne saker 02.12.2020 
7 Innspill til delegeringsreglement fra Fagforbundet 
8 Oversikt KF lover 
9 Delegeringsreglement for vurdering - Utkast 18.03.2021 

 
 
Saksopplysninger 
 
Reglement for delegering og innstilling skal innen 31. desember året etter at kommunestyret ble 
konstituert fastsette reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. 
Innstillingsrett ble vedtatt i k.sak 9/20 og innarbeidet i det nye forslaget. Det sist fastsatte 
reglement gjelder inntil et nytt er fastsatt, jf. koml. § 5-14. Reglementet ble vedtatt i k.sak 31/16.  
Sist revidert i forbindelse med opprettelse av oppvekst, kultur og miljøutvalget (OKM) k.sak 
112/19.  
 
Generelt om delegering av myndighet 
Delegering av myndighet betyr å gi rett til å ta en beslutning som danner rett eller plikt for 
kommunens innbyggere. Myndighetsutøvelsen deles inn i politisk nivå med kommunestyret, 
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ordfører, formannskap, utvalg og andre folkevalgte organ, og administrativt nivå med 
kommunedirektør og underordnede ledere og kommuneadministrasjon.  
Handlingsrommet til kommunestyret ligger i delegering frem til kommunedirektør.  
Det følger av kommuneloven § 13-1, 6. ledd at folkevalgte organ bare kan delegere fullmakter 
og oppgaver til kommunedirektøren, og ikke direkte til andre i administrasjonen, med mindre 
annet er bestemt ved lov eller forskrift. Det samme gjelder for kommunedirektørens 
administrative delegeringsreglement (sub delegering), kommunedirektøren delegerer ikke forbi 
avdelingsdirektørene.  
 
Prinsipper for delegering 
Kommunestyret er det øverst besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for 
kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.  
All delegert myndighet skal utøves innenfor rammen av de saksbehandlingsregler som følger av 
lov, forskrift og god forvaltningsskikk. Slik myndighet skal i tillegg utøves innenfor plan- og 
budsjettrammer, reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet nivå.  
 
Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Den som har fått delegert myndighet, kan 
om nødvendig overlate til overordnet myndighet å treffe avgjørelse i en konkret sak. 
Delegerende myndighet kan instruere underordnet nivå generelt og i enkeltsaker, og kan 
omgjøre vedtak fattet av underordnet nivå innenfor rammene av forvaltningsloven § 35. 

Myndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. Delegering skal kunne 
dokumenteres og rapporteres. Dersom myndighet på et bestemt område ikke er regulert i lov 
vedtak eller reglement skal saken behandles i kommunestyret.   
 
Delegeringsforbud fremgår av den aktuelle loven og betyr at myndighet ikke kan deles. 
Delegerende myndighet kan selv etablere delegeringsforbud.  
 
Ny kommunelov 
Ny kommunelov trådte i kraft 01.11.2019, som erstattet kommunelov fra 1992. 
Kommuneloven regulerer folkevalgte organer i § 5-1 og andre kommunale organer i § 5-2. 
Alle saksbehandlingsreglene gjelder for alle organene jf. § 11-1, med noen unntak for 
kommunale foretak. Rammene for det enkelte organet skal framgå av et eget reglement. Nytt 
reglementet for politiske organer og saksbehandlingsregler fremmes til politisk behandling 
etter vedtak av dette reglementet, da myndighet og ansvarsområder skal framkomme.  
For å se fullstendige endringer i kommuneloven, se vedlagte lovspeil.  
 
Arbeidsprosess med nytt delegeringsreglement 
Det er foretatt en systematisk gjennomgang av det gamle reglementet, samt at det er vurdert 
delegert myndighet fra 150 lover, 90 av disse var ikke delegert i det gjeldende reglement.  
 
Det ble foretatt endringer i den administrative organiseringen fra 01.01.20, kjent som «tilpasning 
2019», som følge av effektivisering og organisering av ledernivå. Jf. k.sak 44/19. Det forelagte 
delegeringsreglementet er tilpasset denne organisering. Ved fremtidige strukturendringer i den 
administrative organiseringen vil det være behov for å justere kommunedirektørens 
administrative delegering. 
 
 
I januar 2020 ble det gitt melding til IKS, Salten kontrollutvalgservice og hovedtillitsvalgte om 
at arbeidet med nytt delegeringsreglement igangsettes med invitasjon til å gi innspill.  

866



Innføring av elektronisk delegeringsreglement ble vedtatt i k.sak 78/20. Det er blitt gitt 
staturorienteringer til politiske organ underveis i arbeidsprosessen. 
 
Fremdriftsplan:  
23. mars – behandling i administrasjonsutvalg 
13. april – til uttalelse i oppvekst, kultur og miljøutvalg 
14. april – til uttalelse i helse og omsorgsutvalget 
23. april – til behandling i formannskapet 
29. april – til behandling i kommunestyret 
 
 
 

Vurdering 
Administrasjon har gjennomgått alle lover som kan delegeres iht kommuneloven. Den digitale 
versjonen i det nye delegasjonsreglementet har en helt annen oppbygging enn gjeldende 
delegeringsreglement og kan ikke sammenlignes. Det digitale reglementet viser 
myndighetsutøvelse som har hjemmel i lov, mens det gjeldende har ulike henvisninger både på 
funksjoner og lover.  
 
Kommunens delegeringsreglement skal være et hjelpemiddel for å gjøre kommunens 
beslutningsprosesser så effektive som mulig. Det skal sikre en formålstjenlig myndighets- og 
ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organer og mellom de politiske organene og 
administrasjonen. Det skal også fungere som informasjon for ledere og ansatte om hvilken 
myndighet og hvilke fullmakter de administrative lederne har på vegne av kommunen. 
Den nye versjonen vil være et nyttig verktøy og vil gi en hensiktsmessig og oversiktlig 
arbeidsdeling. God utnytting av fagkunnskap, og gir samsvar mellom ansvar og myndighet samt 
at det sikrer god kvalitet i kommunale tjenester.  
  
Reglementet er best tilgjengelig på nettet under linken det henvises til i innkallingen. Versjonen 
som er publisert blir oppdatert i forhold til endelig vedtak i kommunestyret. Papirversjonen som 
ligger vedlagt kan være et supplement. Delegeringsreglementet vil når det er vedtatt ligge 
tilgjengelig for publikum noe som bygger opp under en imøtekommende og ansvarlig 
kommune. 
 
 
Nye utvalg/råd/nemder /IKS/KF som er tatt inn i reglementet og tildelt myndighet 
- Sakkyndig nemd for eiendomsskatt: fastsetting takst, eigedomsskattelova § 8A-3 
- Klagenemd for eiendomsskatt: Nemda behandler klager om eiendomsskatt som kommunen 

ikke tar til følge, eigedomsskattelova § 20 
- Råd for likestilling av funksjonshemmede: Rådet gis myndighet til å gi tilskudd til tiltak for 

funksjonshemmede innenfor den tildelte pott som bevilges gjennom årsbudsjettet. 
- Valgutvalget: Utvalget skal fremme innstilling til kommunestyret med forslag til 

medlemmer og varamedlemmer ved nyvalg av råd og utvalg – Domstolloven §68, 
jordskiftelova §2-5, kirkeloven §12, koml. §5-12 og § 7-10, skjønnsprosessloven §14 og 
tvisteloven §6-7. 

- Varaordfører: Vigselsmyndighet, ekteskapsloven § 12a 
- Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning, forurensningsloven § 47 
- Saltdal utvikling KF, er en del av kommunen, jf. koml. § 9-1. Delegerte myndighet skal 

fremgå av deres vedtekter, ikke gjennom ordinære delegeringsvedtak.  
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Delegert paragrafer  
Delegeringen utledes fra kommunestyret 
- Delegert myndighet fra 40 nye lover til politiske utvalg og kommunedirektør 
- Delegert myndighet fra 40 nye lover direkte til kommunedirektøren 
- Ikke foretatt delegering på 21 lover, myndighet ligger til kommunestyret eller ikke relevant 
- Delegert myndighet fra 45 lover som er nevnt i gjeldende reglement 
 
Ordfører 
I medhold av kommuneloven § 6-1 fjerde ledd bokstav a) delegeres ordføreren myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Nye lover hvor det er delegert myndighet til formannskapet 
Akvakulturloven, Eierseksjonsloven, Energiloven, Forurensningsforskriften, Forvaltningsloven, 
Geodataloven, Grannegjerdelova, Havne og farvannsloven, Helligdagsfredloven, Hundeloven, 
Luftfartsloven, Matloven, Miljøinformasjonsloven, Naturskadeloven, Oreigningslova, 
Reindriftsloven, Skjønnsprosessloven, Stadnamnlova. 
 
Det foreslås endring av myndighet i forhold til alkoholloven, alkoholforskriften, 
serveringsloven. Det legges opp til en løsning som effektiviserer saksbehandlingsprosessen. 
Endringen medfører ingen lemping på lover og regler, men tilgodeser bransjen.  
 
Kommunestyret selv skal fastsette bevillingsperioden for salg og skjenking, mens 
formannskapet får tildelt myndighet for tildeling av alkoholbevillinger. Det er vurdert å foreslå 
at administrasjonen tildeles denne myndigheten men der er ikke aktualisert i denne omgang, 
men et valg kommunestyret kan velge.   
Inndragning av bevilling og omgjøring av bevilling av nye vilkår ligger i dag til HO utvalget, 
myndigheten foreslås nå lagt til formannskapet. Kommunedirektøren tildeles myndighet til å 
tildele serveringsbevilling, denne myndighet ligger i dag til HOU. 
Videre tildeles formannskapet myndighet som kommunens kontrollorgan i salgs- og 
skjenkesaker etter § 1-9. Denne myndigheten har ikke vært skriftlig delegert tidligere.  
Øvrige delegeringer i nevnte lover vises i sin helhet i forslag til nytt reglement.  
 
Helse og omsorgsutvalget 
Gir høringsuttalelser på kommunens vegne i saker som faller innenfor utvalgets fagområde. 
 
Nye lover hvor det er delegert myndighet til HOU:  
Helsetilsynsloven, Husbankloven og Sosialtjenesteloven. 
 
Alkoholloven, serveringsloven, overføres til formannskapet og kommunedirektør hvor det er 
delegeringsadgang.  
 
Oppvekst, kultur og miljøutvalget (OKM) 
 
 
Miljøperspektivet er nytt i OKM utvalget, det er fattet følgende vedtak i sak 43/20 om miljø:  
«1. Følgende punkter legges inn under begrepet «miljø» i delegeringsreglementet. Bærekraftig 
utvikling, Energi, Klima, Nærmiljø, Avfall, Forsøpling, Ikke disposisjonssaker på f.eks. skuter, 
men løypenett, valg av traseer o.l.».  
Vedtaket er ikke relatert til lovreguleringer og har ikke en direkte overføringsverdi til 
delegeringsreglementet. Administrasjonen har forsøkt å fange opp perspektivene i vedtaket men 
det kan være rom for ytterligere vurderinger.  
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Lovreguleringer som er foreslått delegert til OKM i et miljøperspektiv: 
Energiloven, Forurensningsforskriften, Friluftsloven, Miljøinformasjonsloven, Mineralloven, 
Naturmangfoldloven, Naturskadeloven og Vassdragsreguleringsloven 
 
For oppvekst og kultur er følgende nye lover delegert: 
Friskoleloven og Kulturloven.  
 
OKM gir høringsuttalelser på kommunens vegne i saker som faller innenfor utvalgets 
fagområde. 
Konkrete oppgaver som nevnes i reglementet fjernes:  
Søknad om skoleskyss, avgjøres av administrasjonen 
Setningen «Det forutsettes at saken legges frem med tilråding fra ett eller flere 
samarbeidsutvalg, avgjøres i praksis av administrasjonen. 
 
Kommunedirektørens myndighet og oppgaver etter kommuneloven  
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i 
lov. Jfr. koml. § 13-1 siste ledd. (8.3 i gjeldende)  
 
Kommunedirektør delegeres myndighet til å avgi stemme på vegne av Saltdal kommune ved 
uravstemninger om vedtakelse av ny Hovedtariffavtale og Hovedavtale. Kommunens 
anbefalinger overfor KS i forkant av hovedtariffoppgjør skal behandles av folkevalgt organ. 
 
Kap 25 § 25-1. Ikraft 1. januar 2021. Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for 
internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
 
Signaturrett - Kommunedirektøren delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på 
kommunens vegne, når nødvendig godkjenning foreligger ved vedtak i kommunestyret, 
formannskapet eller annet folkevalgt organ. Signaturretten kan videredelegeres til saksbehandler 
og nærmeste overordnede med myndighet etter delegeringsreglementet. Dersom saksbehandler 
også innehar delegert myndighet er det ikke nødvendig med to signaturer.  

Økonomiforvaltning - Kommunedirektøren gis myndighet til forvaltning av kommunens 
økonomi innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende budsjettvedtak. Det bemerkes at 
økonomireglementet revideres og vedtas i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2021. Der 
framkommer fullmakter gitt til kommunedirektør. 
 Kommuneloven § 14-2 redegjør for kommunestyrets plikter. Alle kommuner skal fra 1. januar 
2020 ifølge § 14-2 d) ha regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) – ny 
bestemmelse - og bokstav e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i delegeringsreglementet, 
herunder supplering av aktuelle lover og lovbestemmelser, så fremt slike endringer ikke endrer 
vedtatte prinsipper for delegering av myndighet. Endringer skal rapporteres politisk organ. 
 
 
 
Nye lover hvor kommunedirektøren delegeres myndighet direkte fra kommunestyret   
abortloven, adopsjonsloven, arkivlova, bustøttelova, fiskerpensjonsloven, flagging på 
kommunale bygninger, folkeregisterloven, folketrygdloven, forsinkelsesrenteloven, 
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gjeldsinformasjonsloven, gjeldsordningsloven, helseberedskapsloven, husleieloven, 
kosmetikklova, krigspensjon for sivile, krigspensjonering for militærpersoner, 
krigsskadeerstatningsloven, krigsskadestønadsloven, krisesenterlova, kulturminneloven, 
merverdiavgiftskompensasjonsloven, merverdiavgiftsloven, næringsberedskapsloven, 
offentleglova, panteloven, pasientjournalloven, pasientskadeloven, personopplysningsloven, 
pliktavleveringslova, rekvisisjonsloven, sikkerhetsloven, sivilbeskyttelsesloven, 
sjømannspensjonsloven, skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, straffeloven, 
straffeprosessloven, tvangsfullbyrdelsesloven.  
 
 
Delegert myndighet til kommunedirektør via politiske utvalg 
 
akvakulturloven, anskaffelsesloven, arbeidsmiljøloven, domstolloven, eierseksjonsloven, 
ekteskapsloven, energiloven, forsinkelsesrenteloven forurensingsforskriften, forvaltningsloven, 
friskolelova, geodataloven, grannegjerdelova, gravferdsloven, havne og farvannsloven, 
helsetilsynsloven, hundeloven, kulturlova, luftfartsloven, matloven, miljøinformasjonsloven, 
mineralloven, naturskadeloven, opplæringsforskriften, reindriftsloven, skatteforvaltningsloven, 
sosialtjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, stadnamnslova, statens pensjonskasseloven, 
straffeloven, straffeprosessloven, tobakkskadeloven, tvangsfullbyrdelsesloven og 
vannressursloven, vergemålsloven.  
 
Det bemerkes at kommunedirektørens myndighet gitt i spesifikke saksforhold i det gjeldene 
reglement er videreført og ivaretatt i det nye reglementet under respektive lovverk.  
 
Konsekvenser av mangelfull delegering 
Dersom et organ fatter vedtak uten at det har fått delegert myndighet kan vedtaket være ugyldig. 
Det samme gjelder dersom myndighet er delegert i strid med reglene for videredelegering, jf 
Forvaltningsloven § 41 om virkningen ved feil i behandlingsmåten.  
 
Vurdering av innspill 
Fagforbundet foreslår i sitt innspill det opprettes partssammensatte utvalg i HO utvalget og 
OKM tilsvarende administrasjonsutvalget. Begrunnelsen er at de mener at det med dagens 
ordning blir behandlet saker i disse to utvalgene som berører de ansatte uten at det har vært 
behandlet i partssammensatt utvalg ihht Hovedavtalen§ 4. Kommuneloven § 5-11 fastsetter at 
det skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det er rett som Fagforbundet 
påpeker at det i dag bare er ett administrasjonsutvalg som består av formannskapet og 
tillitsvalgte. Administrasjonen har vurdert dette til å være en sak som kommunestyre må ta 
stilling til siden det vil innebære opprettelse av ett eller flere utvalg, jf koml. § 5-7.  
Sekretær for Salten kontrollutvalgsservice påpeker at det er strengt tatt ikke nødvendig at Salten 
kontrollutvalgservice er med i reglementet da de utfører en tjeneste til kommunen. 
Administrasjonen har allikevel tatt dem med da det kan være av interesse for andre.  
 
 
På bakgrunn av ovennevnte fremlegges forslag til nytt elektronisk delegeringsreglement for 
resten av valgperioden 2021-2023.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas.  
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2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

 
Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 23.03.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken 
Til prosessen videre: Saken behandles i administrasjonsutvalget 20. april.  
 

Enstemmig vedtatt: 

1.Det politiske delegeringsreglementet vedtas.  
2.Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til orientering 
 

Oppvekst, kultur og miljøutvalgs behandling i møte den 13.04.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken.  

Omforent forslag :  

Punkt 1 endres til: Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende 
endringer: Energiloven, mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt 
delegeringsområde. Saker som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 
Kommunedirektørens innstilling pkt 2. enstemmig vedtatt.  

Enstemmig innstilling:  

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

 

Helse og omsorgsutvalgs behandling i møte den 14.04.2021: 

Saksbehandler Anita Paulsen orienterte om saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

Enstemmig innstilling 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas. 
2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til orientering 
 

Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 20.04.2021: 

Konst. kommunedirektør Stein Ole Rørvik orienterte om saken.  

Sverre Breivik fremmet tilleggsforslag fra posisjonen: :Nytt pkt.3: Det opprettes 
partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende adm.utvalget.  

Rune Berg presiserte at lovene overføres til formannskapet.  

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. 
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2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til    
     orientering.  
 

Enstemmig innstilling: 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM.  

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende  
adm.utvalget 

 

Kommunestyres behandling i møte den 29.04.2021: 

Kommunedirektøren orienterte om saken. 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Saker 
som omhandler disse lovene skal refereres i OKM. Enstemmig vedtatt med Sverre Breiviks 
endringsforslag at lovene tas inn i formannskapet. Tas inn i pkt 1. Enstemmig vedtatt. 

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering. Enstemmig vedtak. 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende 
adm.utvalget: Støtter mot 2 stemmer som ble avgitt fra H.  

Janicke Lekang var fraværende under avstemmingen pga. kulturskoleinnslag. Det var 20 
stemmeberettigede tilstede.  

  

Vedtak: 

1. Det politiske delegeringsreglementet vedtas med følgende endringer: Energiloven, 
mineralloven og vassdragsreguleringsloven tas ut av OKM sitt delegeringsområde. Disse 
lovene tas inn i formannskapet. Saker som omhandler disse lovene skal refereres i OKM.  

2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til 
orientering 

3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende 
adm.utvalget 
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Saltdal kommune Arkiv: 057 

Arkivsaksnr: 2018/1530-28 

Saksbehandler:  Bente Elisabeth 
Strømsnes 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 79/21 08.06.2021 

Kommunestyre 61/21 17.06.2021 

Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland fra interkommunalt 
samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap 

 
Foreliggende dokumenter: 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale mellom Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) og 

deltakerkommunene.pdf 
  

 
 
Saksopplysninger 
Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er et interkommunalt samarbeid etter den gamle 
kommunelovens § 27 om interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 
Kommuneloven ble kunngjort 22.06.2018 og trådte i kraft høsten 2019, etter hvert som 
kommunestyrene ble konstituert denne høsten. Endringen omfatter blant annet § 27 om 
interkommunale samarbeid, som nå omhandler lovlighetskontroll. Som følge av dette må 
IKANs hjemmelsgrunnlag endres i hht. overgangsreglene i kommuneloven, § 31-2. 
 
Her heter at «Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 
27 i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet 
til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter § 
19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft.  
 
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak 
om omdanning etter første ledd og vedta vedlagt samarbeidsavtalen. 

Vurdering 
I styremøtet til IKAN ble det gjort vedtak om endring i samarbeidsform. Vedtaket innebærer at 
kommunestyre i Saltdal kommune må ta stilling til om de godkjenner endring av 
Interkommunalt samarbeid arkiv Nordland etter tidligere kommunelov §27 til Kommunalt 
oppgavefelleskap arkiv i Nordland etter ny kommunelov Kap. 19 §§19-1 – 19-4. I tillegg må 
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kommunen ta stilling til om de godkjenner ny samarbeidsavtale for Kommunalt 
oppgavefellesskap. Vedtaket fra styret er referert nedenfor.  
 
Vedtak i styret for IKAN, sak 21/06 
 

1. Interkommunalt arkiv Nordland, organisert etter tidligere kommunelovs § 27 om 
interkommunalt samarbeid, omdannes til kommunalt oppgavefelleskap etter den nye 
kommuneloven, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19.4. Omdanningen og ny 
samarbeidsavtale skal vedtas av det enkelte kommunestyre. 
Representantskapet er det øverste organet i oppgavefellesskapet, jfr. § 19-3. 
Medlemmene i representantskapet velges for fire år av det enkelte kommunestyre. 
Nåværende styre og representantskap gjelder fortsatt etter omdanningen. Nyvalg skjer 
etter tidsløpet i nåværende organisering. Representantskapet består av ett medlem med 
varamedlem fra hver deltakerkommune. Representantskapet velger styre på det årlige 
representantskapsmøtet. Representantskapet velger leder og nestleder. 

2. Oppgavefelleskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefelleskap, jfr. § 19-
1. Det nye navnet blir Kommunalt oppgavefelleskap arkiv i Nordland med kortversjonen 
KOAN. 

3. Ny samarbeidsavtale som inneholder de punkt som framkommer av kommunelovens § 
19-4, godkjennes av styret og oversendes deltakerkommunene for endelig godkjenning i 
kommunestyrene. 

4. Representantskapet fastsetter selv de endringer ut over samarbeidsavtalen som gjelder 
andre forhold enn de som er nevnt § 19-4, 4. ledd, - f.eks. reglement for styret. 

5. Brev sendes kommunene med anmodning om at kommunestyret vedtar endringen 
snarest mulig. Med brevet sendes ny samarbeidsavtale til godkjenning samt et forslag til 
saksframlegg til kommunestyret. 

 
Endringen medfører liten endring fra nåværende struktur, bortsett fra tydeliggjøring av oppsett 
av samarbeidsavtale og hvilke punkt som skal inngå i denne. Representantskapet vedtar om det 
skal settes opp regelverk ut over bestemmelsene i samarbeidsavtalen. Nåværende styre og 
representantskap blir ikke endret som følge av lovendringen. Representantskapets medlemmer 
byttes ut ettersom deltakerkommunene gjør sine valg i det tidsløpet vi allerede er i. Endringen 
har for øvrig ingen påvirkning på kontingenten 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det betales i dag en årlig kontingent som består av et grunnbeløp og et variabelt kronebeløp 
basert på antall innbygger i deltakerkommunen. Det er ikke gjort noen endringer i 
betalingsbetingelsene.  

Folkehelse – konsekvenser 
Ingen folkehelse konsekvenser 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kommunestyret i Saltdal kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid 

arkiv Nordland (IKAN) etter tidligere kommunelovs § 27 til Kommunalt 
oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) etter ny kommunelov, trådt i kraft 2019, 
kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4. 

2. Kommunestyret i Saltdal kommune godkjenner ny samarbeidsavtale for Kommunalt 
oppgavefellesskap (KOAN), styrebehandlet i sak 21/06. 

3. Kommunedirektøren gis myndighet til å signere avtalen på vegne av Saltdal kommune 
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Formannskaps behandling i møte den 08.06.2021: 

 

Kommunedirektøren orienterte om saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig innstilling: 

1.Kommunestyret i Saltdal kommune godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv Nordland 
(IKAN) etter tidligere kommunelovs § 27 til Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) 
etter ny kommunelov, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4. 

2.Kommunestyret i Saltdal kommune godkjenner ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap 
(KOAN), styrebehandlet i sak 21/06. 

3.Kommunedirektøren gis myndighet til å signere avtalen på vegne av Saltdal kommune 
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Saltdal kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2019/1256-75 

Saksbehandler:  Anita Paulsen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 62/21 17.06.2021 

Orienteringer kommunestyret 17.-18. juni 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
 
Saksopplysninger 
 
Torsdag 17. juni 
Orientering om smitteutbruddet mai/juni v/ konst. kommunedirektør 
Orientering om «Kampanjen en dag til» v/ Brit Elin Paulsen, Saltdal utvikling 
 
Fredag 18.juni: 
Orientering kl 1200 v/ lensmann Ronny Borge 
Ansettelsesprosess kommunedirektør v/ ordfører 

Vurdering 
Orienteringene tas til orientering.  

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Ikke vurdert. 

Folkehelse – konsekvenser 
Ikke vurdert. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Orienteringene tas til orientering.  
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