
 Saksrapport kommunestyrevedtak 2020  
 ePhorte® 

 Seleksjon: Utvalg: 2 - Kommunestyre, Møtedato: 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

 Politisk behandling 
 Møtedato Tittel på sak Saken gjelder Dato Utvalg Saksnr Type Arkivsaknr Doknr Seksjon Saksb 

 27.02.2020 Godkjenning av innkalling 27.02.2020 KO 1/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: 
Innkallingen godkjennes, med behandling av ekstrasakene:  
RS 9/20 Vedtak i klagesak - Detaljreguleringsplan for massetak Drageid - Stadfestelse av Saltdal kommune vedtak. Fra Fylkesmannen i Nordland datert 07.02.20. 
PS 22/90 Oppstart detaljreguleringsplan for Massetak Evensgård.  
Kommunestyret gir fullmakt til ordfører som sender uttalelse til etablering av gruvedrift i Nasa. 

 27.02.2020 Tilskudd til politiske partier i  27.02.2020 KO 21/2020 PS 2020/15 1 FELLES ANP 
 kommunestyret for perioden  
 2020-2023 

Enstemmig vedtak: 
For valgperioden 2020-2023 gis et årlig tilskudd til de politiske partiene i Saltdal kommunestyre med følgende satser: 
-Grunnbeløp pr. parti kr 4115,- 
-Representanttillegg pr. representant pr. parti kr. 1544,- 
 
Tilskuddet belastes konto: 1.4700.1003/100 
 

 27.02.2020 Avklaring av budsjettvedtak,  27.02.2020 KO 20/2020 PS 2020/56 2 KDR RSE 
 prosess for generelt  
 sparekrav 

Vedtak: 
1. Sak om generelt sparekrav i henhold til vedtak i årsbudsjett 2020 fremmes for kommunestyret 30.april som én samlet sak for alle avdelinger/tjenesteområder. 

Prosessplan som foreslått i saksfremlegget godkjennes. Tillitsvalgte skal tas med på råd i hele prosessen. 
2. Aktivitetsøkninger som vedtatt i årsbudsjettet utsettes inntil sak om generelt sparekrav er vedtatt. Dette gjelder imidlertid ikke rehabiliteringsplasser Fløyveien, 

styrking av IT, igangsetting av vedtatte planer etter planstrategien, samt tilstandsvurdering skolebygg.  
3. Utredning av OPS-modell for nye næringstomter avventes inntil det foreligger nærmere beskrivelse av hva utredningen skal inneholde. 
4. Lokal klima- og energiplan med klimabudsjett tas inn som prioritert plan i kommunal planstrategi. Arbeidet med sertifisering som miljøfyrtårn og plan for 

effektivkildesortering avventes inntil samlede klimatiltak er vurdert, men kan inngå som mulige tiltak i planen.  
 
 



 27.02.2020 Fagfornyelsen - innføring av  27.02.2020 KO 12/2020 PS 2019/38 9 OVKU ELB 
 nye læreplaner 2020 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunestyret tar informasjon om Fagfornyelsen 2020 til etterretning.  
2. Innkjøp av analoge og digitale læremidler til bruk i opplæringa vurderes i forbindelse med økonomiplan 2021-2024.  
3. Kommunedirektøren bes vurdere tiltak for datatilgang og trådløse nettverk, innkjøp av Ipad, PC, digitale tavler, skjermer til bruk i opplæringa. 
 

 27.02.2020 Sluttbehandling.  27.02.2020 KO 8/2020 PS 2019/277 27 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for ny  
 adkomstveg, Saltdal  
 skytterbane, grn/bnr 15/22,1  
 Brenne. 

Vedtak: 

I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan med følgende endringer: 

Planbestemmelser: 
1. Fulldyrka jord skal ikke brukes til rigg- og/eller anleggsområde under arbeidet. 
2. Det skal være direkteadkomst fra kommunal veg til dyrka mark 
3. Eksisterende godkjent avkjørsel til enebolig Gnr/bnr 15/31 legges ned og skal opparbeides som dyrka mark med matjord fra ny veitrasee. 
4. Dyrka mark som berøres i forbindelse med vegarbeidet skal tilbakeføres til dyrka mark.  
5. Ved utarbeidelse av byggesøknad skal det vedlegges beskrivelse hvordan jordbruksmassene skal benyttes og lagres på grn/bnr 15/22. 
 

 27.02.2020 Kulturminneplan for Saltdal  27.02.2020 KO 13/2020 PS 2017/1760 71 KULT ERS 
 kommune - temaplan 2020 -  
 2029 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 27.02.2020 Folkehelseplan 2020-2030 27.02.2020 KO 17/2020 PS 2020/48 6 HEOM SST 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 27.02.2020 Oppnevning av styre til  27.02.2020 KO 15/2020 PS 2020/112 1 KULT ERS 
 Trygve Hoff-Stiftelsen 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes.  
 

 27.02.2020 Søknad om deltakelse på  27.02.2020 KO 16/2020 PS 2020/118 1 KULT COL 
 pilotprosjekt for innføring av  
 fritidskort 



Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune søker på pilotprosjektet «Fritidskortet» som er utlyst gjennom Bufdir. Det søkes om kr 1 326 000 til dekking av fritidsaktiviteter for målgruppen, 

samt om kr 1 000 000 til utvikling og administrasjon av prosjektet. 
2. Ved tildeling av prosjektmidler nedsettes en styringsgruppe bestående av representanter fra flyktningetjenesten, barnevernet, NAV, helsestasjonen, folkehelse og 

kultur som blir ansvarlig for innholdet og fremdriften i prosjektet.  
3. Det lyses ut en prosjektstilling som finansieres gjennom midler til utvikling og administrasjon av prosjektet. Stillingsstørrelsen avgjøres ut fra tilskuddets størrelse. 

Prosjektmedarbeideren tilknyttes tjenesteområde kultur. 
4. Det omdisponeres kr 40 000 av sosialbudsjettet til tiltaket, som blir Saltdal kommunes egenandel inn i prosjektet. 
 

 27.02.2020 Ny møteplass for ungdommer 27.02.2020 KO 14/2020 PS 2020/82 1 KULT COL 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune søker om eksterne midler til finansiering av ny møteplass for ungdommer. Det legges til rette for ungdomsmedvirkning i alle ledd av planlegging, 

utvikling og gjennomføring. 
2. I budsjettbehandlingen for 2021 vurderes muligheten for å få tiltaket inn i den faste driften. 

 

 27.02.2020 Egenandeler 2020 27.02.2020 KO 11/2020 PS 2018/180 7 OMS MST 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunedirektørens innstilling pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 og 12 bifalles.  
2. Husleien i omsorgsbolig økes ut fra kommunal deflator med virkning fra 01.01.20; ved beregning av de nye satser foretas avrunding oppover til nærmeste krone.  
3. Eventuell økning av husleie i omsorgsboliger utover kommunal deflator fremmes som egen sak; konferer pkt 6 og pkt 9 i kommunedirektørens innstilling. 

 27.02.2020 Finansiering av Vensmoen  27.02.2020 KO 10/2020 PS 2020/149 3 KULT COL 
 Friidrettsanlegg 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 
 

 27.02.2020 Adresseprosjekt i Saltdal  27.02.2020 KO 9/2020 PS 2019/700 29 PLUT TME 
 Kommune 

Vedtak:  
1. Navnetabell som foreligger som vedlegg 3, (kolonne 6, kommunens forslag), vedtas, med unntak av navn som det er opprettet navnesak på (oransje farge). Disse vil 

bli behandlet i ny politisk sak senere.  
2. Det etableres adressetilleggsnavn på lange parseller som feks Gammelveien og Saltdalsfjordveien.  
3. Alle eksisterende veinavn i Saltdal kommune endres fra «veg» til «vei», i likhet med at alle nye veinavn også skrives med «vei». 
 

  



27.02.2020 Vedlikeholdsplan 2020-2023 27.02.2020 KO 5/2020 PS 2020/90 4 BYGG LIA 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 27.02.2020 Nærværsrapport 2019 Saltdal  27.02.2020 KO 18/2020 PS 2019/1106 3 HRAV BEL 
 Kommune 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 27.02.2020 Intensjonsavtale om tilgang  27.02.2020 KO 7/2020 PS 2018/681 6 PLUT ISK 
 på kommunalt areal 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune inngår intensjonsavtale med Aqua Aurora AS datert 01.03.20 vedørende tilgang på kommunalt areal ved Fiskvågvatn. 
 

 27.02.2020 Kommunal planstrategi og  27.02.2020 KO 19/2020 PS 2020/156 1 KDR RSE 
 planprogram for  
 kommuneplanens  
 samfunnsdel 

Enstemmig vedtak:  
1. Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig varsles planoppstart 

for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 
2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel bearbeides etter høring og fastsettes endelig av formannskapet, jfr plan- og bygningsloven § 11-13 og 

delegeringsreglementets kap 3.2.5 pkt b). Endelig kommuneplan vedtas av kommunestyret.  
3. Kommunal planstrategi bearbeides etter høring og fastsettes endelig av kommunestyret, jfr plan- og bygningsloven § 10-1. 

 
 27.02.2020 Forpliktende fremdriftsplan  27.02.2020 KO 6/2020 PS 2018/824 10 PLUT KLL 
 for sikring av Mølndammen 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune forplikter seg til å gjennomføre nødvendig investeringer i 2020 for sikring av Mølndammen, i tråd med pålegg gitt av NVE.  
2. Saltdal kommunestyre delegerer til Saltdal formannskap å velge alternativ for Mølndammen innenfor rammen på kr. 3,0 mill som ble vedtatt i forbindelse med 

budsjett 2020 for Saltdal kommune. 
3. Etter valg av løsning skal denne planlegges og prosjekteres videre, oppdraget legges ut på anbud og investeringen gjennomføres i 2020.  
4. Saltdal kommune vurderer 3 alternativ. 
     1. Riving av dam ned til 1 m høyde 
     2. Oppføring av ny dam med ny lokasjon 
     3. Vurdering av terskeldam  
5. Forslag til løsning bør forelegges grunneiere og andre brukere av området fordi det er et viktig rekreasjonsområde. 



 

 27.02.2020 Rapport forvaltningsrevisjon:  27.02.2020 KO 4/2020 PS 2017/2561 47 BYGG LIA 
 Forvaltning av kommunale  
 Bygg 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 
27.02.2021 Rapport eierskapskontroll Vensmoen         27.02.2020  KO      3/20         PS   2017/2561   48   FELLES    APA 
            Eiendom AS 
Enstemmig vedtak: 
1. Rapport fra eierskapskontroll med Vensmoen AS er lagt frem for Saltdal kommunestyre. 
2. Rapporten tas til etterretning. 
 
Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens  
eierskap.  
 
 

 27.02.2020 Oppstart  27.02.2020 KO 22/2020 PS 2018/1037 9 PLUT FTJ 
 detaljreguleringsplan for  
 Massetak Evensgård 
Enstemmig vedtak: Kommunestyret anbefaler at det igangsettes arbeid med massetak for grusressurs på Evensgård. 
 

 27.02.2020 Orienteringer kommunestyret  27.02.2020 KO 2/2020 PS 2019/1256 12 KDR ANP 
 27.02.20 - Opplæring -  
 Forvaltning av Nasjonalparker 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 07.04.2020 Renholdsplan - utredning 07.04.2020 KO 28/2020 PS 2019/1308 1 BYGG LIA  

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune starter arbeidet implementering av renholdsplanen i skolene, barnehagene, Saltdal sykehjem og Saltdal helsesenter. De øvrige bygningene 

vurderes om det skal benyttes interaktive tegninger eller kun romlister. Disse suppleres fortløpende. 
2. Komplett digital plattform for renholdsplan skal være ferdigstilt innen utgangen av 2022. 
3. Driftskostnadene for programvaren innarbeides i økonomiplanen 2021 – 2024 som et ledd i opptrappingen av kommunens vedlikehold av bygningene. 
4. Det foretas ei kostnadsvurdering og funksjonsevaluering av renholdsystemene opp mot kommunens eget FDV-system Facilit, før det lyses ut en konkurranse på 

renholdsplattformen. 

 

 07.04.2020 Nærværsrapport 2019 Saltdal  07.04.2020 KO 31/2020 PS 2019/1106 3 HRAV BEL 
 Kommune 

Enstemmig vedtak:  
Kommunestyret ber kommunaldirektøren øke fokus gjennom systematisk arbeid i HMS gruppene. 
Saltdal kommune bør også nyttiggjøre seg positive erfaringer fra andre kommuner. 
Nærværsrapport for 2019 tas til orientering.  
 

 07.04.2020 Oppnevning av styre til  07.04.2020 KO 30/2020 PS 2020/112 1 KULT ERS 
 Trygve Hoff-Stiftelsen 

Enstemmig vedtak:  
For perioden 2020-2023 oppnevnes følgende medlemmer og vara til styret i Trygve Hoff-Stiftelsen: 
Elfrid Boine – avdelingsleder oppvekst og kultur  
Eva Ruth Spørck- tjenesteleder kultur (vara) 
Hans Marius Alm  
Bjørn Andor Drage (vara) 
Morten Ludviksen 
Lone Elvenes (vara) 
Geir Liepelt 
Brit Elin Paulsen(vara)  
I tillegg skal Norsk kulturskoleråd, Nordland oppnevne et styremedlem med vara. 
 

  

 



07.04.2020 Kulturminneplan for Saltdal  07.04.2020 KO 29/2020 PS 2017/1760 71 KULT ERS 
 kommune - temaplan 2020 -  
 2029 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar Kulturminneplan for Saltdal kommune 2020 - 2029 slik den foreligger, men med følgende endringer:  
1) Krykkja (GNR 22/29)  tas ut av planen 
2) Nordlandsbank bygget tas ut av planen 
3) Innspill fra grunneiere med ønsker om nye kulturminner inn i planen tas til følge, og legges inn som et apendix.  
4) Det etableres en kulturminnegruppe bestående av representanter fra kommunens administrasjon, relevante lokale lag og foreninger, samt næringsliv. 
 

 07.04.2020 Rapport forvaltningsrevisjon:  07.04.2020 KO 27/2020 PS 2017/2561 47 BYGG LIA 
 Forvaltning av kommunale  
 Bygg 

Vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.  
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold til oppfølgning fra administrasjonen:  
1) Saltdal kommune bør igangsette tiltak for å skaffe betryggende oversikt over tilstanden til bygningsmassen og reelt vedlikeholdsetterslep.  
2) Saltdal kommune bør følge opp sitt eget vedtak om opptrapping av midler til byggforvaltningen  
3) Saltdal kommune bør følge opp sine egne mål om å redusere kommunal bygningsmasse  
 
4. Det settes ned en gruppe som skal jobbe målrettet med revisors anbefalinger, særlig med fokus på punkt 5 om å redusere kommunal bygningsmasse, slik at man kan      
   få en effektiv arealutnyttelse og planmessig utvikling av bygningsmassen.  
5. Kommunestyre ber ordfører peke ut 3 politiske representanter til å sitte i gruppen. Det er viktig at både posisjon og opposisjon er representert. Kommunedirektøren 

peker ut 2 representanter fra administrasjonen.  
6. Gruppens mandat og sammensetning vedtas i formannskapet så snart det lar seg gjøre, men senest innen utgangen av september 2020.  
 

 07.04.2020 Delegering av fullmakt i  07.04.2020 KO 26/2020 PS 2020/261 6 KDR RSE 
 forbindelse med korona- 
 epidemi 

Enstemmig vedtak:  

Vedtak i sak 38/20 i formannskapet om delegering av myndighet til kommunedirektør etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 ved bruk av 
kommunelovens § 11-8 og delegeringsreglementet punkt. 3.1.2 oppheves. 

 07.04.2020 Godkjenning av innkalling 07.04.2020 KO 24/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent.  



 

07.04.2020 Orienteringer 7. april 07.04.2020 KO 25/2020 PS 2019/1256 15 KDR ANP 

Enstemmig vedtak: Orienteringen tas til orientering: 

 07.04.2020 Delegering av myndighet fra  07.04.2020 KO 32/2020 PS 2020/261 12 FELLES RBE 
 kommunestyret til  
 formannskap 
Vedtak: 
1. Saltdal kommune vedtar midlertidig endring i delegeringsreglement for Saltdal kommune. Kommunedirektørens delegeringer opprettholdes.  
2. Kommunestyret delegerer til formannskapet myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. Kommuneloven § 5-6 siste ledd. Delegeringen gjelder også 

myndighet gitt til helse og omsorgsutvalget og oppvekst, kultur –og miljøutvalget.  
3. Saker fremmes til politisk behandling i tråd med delegeringen bare der dette er nødvendig for å ivareta tidsfrister eller på grunn av andre særskilte forhold.  
4. Møtene i formannskapet holdes som fjernmøter, jf. Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer av 13. mars 2020.  
5. Vedtaket gjelder så lenge nasjonale anbefalinger om å unngå aktiviteter i forsamlinger er gjeldende og senest til 18.juni 2020. Når situasjonen tilsier det vil normal 

møteaktivitet i alle folkevalgte organ gjenopptas etter møteplan. 
 

 30.04.2020 Godkjenning av innkalling 30.04.2020 KO 33/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Innkallingen godkjent.  

 30.04.2020 Orienteringer 30.04.2020 KO 34/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering.  

 

 30.04.2020 Folkehelseplan 2020-2030 30.04.2020 KO 41/2020 PS 2020/48 6 HEOM SST 

Enstemmig vedtak: 

1.Folkehelseplanen for 2020-30 vedtas. 
2.Rapport om gjennomførte folkehelsetiltak i 2019 tas til orientering. 

 

 30.04.2020 Finansiering av Vensmoen  30.04.2020 KO 39/2020 PS 2020/149 3 KULT COL 
 friidrettsanlegg 

Vedtak: 

Saken utsettes og ses i sammenheng med budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2024. 



 Politisk behandling 
 Møtedato Tittel på sak Saken gjelder Dato Utvalg Saksnr Type Arkivsaknr Doknr Seksjon Saksb 

 30.04.2020 Vedlikeholdsplan 2020-2023 30.04.2020 KO 42/2020 PS 2020/90 4 BYGG LIA 

Enstemmig vedtak: 

Vedlikeholdsplanen 2020 – 2023 godkjennes. 

 30.04.2020 Søknad om dispensasjon fra   30.04.2020 KO 35/2020 PS 2019/1202 14
 PLUT FTJ 
 kommuneplanens arealdel.    
 Flytting av akvakulturanlegg    
 og forankring 

Vedtak: 
1. Dispensasjon fra kommunens arealdel 2009 avvises og ses i sammenheng med behandling av kommunedelplan Skjerstad fjorden.  
2. Kommunestyret tar stilling til behandling av kommunedelplanen når det foreligger avklaring i hht. vedtak i kommunestyresak 24/19 punkt 1 og 2.   
  
   

 30.04.2020 Innføring av avtaler etter  30.04.2020 KO 36/2020 PS 2019/751 2 PLUT ISK 
 Justeringsmodellen 

Enstemmig vedtak: 

1. Det åpnes generelt for at Saltdal kommune kan inngå avtaler etter justeringsmodellen, der dette viser seg å være hensiktsmessig. 
2. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne den enkelte avtale. 
3. Før avtaler inngås skal areal tilknyttet det aktuelle tiltaket være overført vederlagsfritt til Saltdal kommune 
4. I den enkelte avtale innarbeides at utbygger har risiko for eventuelle endringer i regelverket, samt at utbygger hvert år skal sende inn nødvendig     
dokumentasjon til  kommunen og be om justering/tilbakeføring av mva. 
5. Avtalene skal ta utgangspunkt i vedlagte forslag til avtalemal. 
 

 30.04.2020 Justeringsavtaler -  30.04.2020 KO 37/2020 PS 2019/751 1 PLUT ISK 
 fastsettelse av  
 administrasjonsgodtgjørelse 

Enstemmig vedtak: 
1. Ved inngåelse av justeringsavtaler skal det betales en godtgjørelse til Saltdal kommune, tilvarende 15 % av det årlig refunderte beløp. Dette innarbeides 

i standard mal for inngåelse av slike avtaler 
2. Godtgjørelsen betales ved at det gjøres fradrag når årlig refundert beløp overføres utbygger. 
 



 

 30.04.2020 Økning av maksimal  30.04.2020 KO 38/2020 PS 2020/292 2 ØKAV PVM 
 trekkramme på kassakreditt 

Enstemmig vedtak: 
1. I henhold Kommunelovens § 14-15 øker Saltdal kommune trekkrammen for kassekreditt fra 65 millioner kroner inntil kr. 100 millioner kroner. Det er vurdert at 

denne økning ikke innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med Kommunelovens § 14-1 tredje ledd.  
2. Formannskapet ber kommunedirektøren legge frem sak om redusert kassakreditt, herunder hvilke muligheter som finnes, sammen med en tidsramme for selve 

gjennomføringen. 
3. Vi ber kommunedirektøren effektuere tiltak i tråd med vedtatt budsjett. 
 

 30.04.2020 Kommunal planstrategi 2020- 30.04.2020 KO 40/2020 PS 2020/156 13 KDR RSE 
 2023  

Enstemmig vedtak: 

Kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtas 
 
10.06.2020 Avgift for salg av tobakk 10.06.2020 KO 52/2020 PS 2020/198 4 FELLES ANP 

Enstemmig vedtak: 

Det innkreves årlig avgift for salg av tobakk og tobakksurrogater fra og med 01.06.2020. Årlig avgift settes til kr 1700. Avgiften skal finansiere tilsyn. 

 

 10.06.2020 Forskrift for godtgjøring til  10.06.2020 KO 53/2020 PS 2019/1324 5 FELLES ANP 
 folkevalgte i Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak: 
1.Forslag til forskrift for godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Saltdal kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 22. juni – 31. juli 2020 
2.Forskriften sluttbehandles i kommunestyret 24. september 2020. 
 

 10.06.2020 Valg i forbindelse med  10.06.2020 KO 55/2020 PS 2018/1250 145 FELLES ANP 
 uttreden fra politiske verv 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes til kommunestyret 18. juni.  
 

 

 



 10.06.2020 Søknad om fritak fra politisk  10.06.2020 KO 56/2020 PS 2018/1250 142 FELLES ANP 
 verv - Per Jonny Olsen 

Enstemmig vedtak: 

Per Jonny Olsen innvilges fritak som vararepresentant for Saltdal Fremskrittsparti for resten av valgperioden. 
 

 10.06.2020 Kommunens representant i  10.06.2020 KO 57/2020 PS 2018/1250 147 FELLES ANP 
 oppnevningsutvalget for  
 meklere i konfliktrådet 

Enstemmig vedtak:  

Som kommunens representant i oppnevningsutvalget for meklere i kontliktrådet velges Olav Eldøen.  
 

 10.06.2020 Markedsføring av Saltdal som  10.06.2020 KO 48/2020 PS 2017/3488 23 KDR RSE 
 Nasjonalparkkommune 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune bevilger kr 50 000 for profilering av Saltdal nasjonalparkkommune med 3 vegskilt og 4 flagg. Beløpet bevilges fra Kommunestyrets 

disposisjonsfond. 
2. Nasjonalparkgruppen får ansvar sammen med Plan- og Utvikling for å finne egnede steder for plassering av skiltene. De er ansvarlig for dialog med Statens 

Vegvesen om søknader knyttet for plassering av vegskilt. 
3. Kommunen følger designmanualen for annen type markedsføring og ber nasjonalparkgruppen om å vurdere hvordan dette kan synliggjøre kommunen på best mulig 

måte. 
4. Videre tiltak om merkevaren «Norges nasjonalparker» vurderes i økonomiplan 2021-2024. 
 

 10.06.2020 Strategiplan for bosetting og  10.06.2020 KO 50/2020 PS 2020/540 1 OVKU KSC 
 integrering av flyktninger i  
 Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak:  

Kommunestyret vedtar Strategi for bosetting og integrering av flyktninger i Saltdal kommune 2020 – 2024. 
 

 

 

 

 



 10.06.2020 Tiltak rettet mot næringslivet  10.06.2020 KO 49/2020 PS 2020/530 1 KDR RSE 
 i Saltdal som følge av  
 koronapandemien 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunen skal betale alle fakturaer innen 14 dager etter mottak.  
2. Eiendomsskattesatsen for 2020 holdes uendret nå. Etter forespørsel skal det gis det mulighet for betalingsutsettelse og berostillelse av utleggsbegjæringer for 

kommunale krav og eiendomsskatt. 
3. I den grad det er mulig skal Saltdal kommune opprettholde produksjon og aktivitet i pågående prosjekter. Kommunen går gjennom sine investerings- og 

vedlikeholdsplaner for å se om noen av disse planene kan framskyndes.  
4. Kommunen skal sammen med aktører i Saltdal, både innenfor næring/arbeidsliv og frivilligheten se hvordan tiltakspakkene best mulig at komme Saltdal til gode. 
 

 10.06.2020 Valg av representant med  10.06.2020 KO 54/2020 PS 2020/538 1 OVKU ELB 
 vara til styret for Adde  
 Zetterquist Kunstsamling 

Enstemmig vedtak: 
Som Saltdal kommunes representant og vara til styret for Stiftelsen Adde Zetterquist Kunstsamling for fire år fra vedtaksdato velges: 
Representant: Eva Ruth Spørck 
Vararepresentant: Kjell Magne Johansen 
 

 10.06.2020 Akson Intensjonserklæring Vedtaket sendt ks@ks.no 10.06.2020 KO 47/2020 PS 2020/566 1 HEOM SOR 

Vedtak: 
1. Saltdal kommune signerer ikke intensjonserklæringen.  
2. Saltdal kommune anbefaler regjeringen å satse på et mer desentralisert og mindre omfattende konsept.  

 

 10.06.2020 Lavinntektsfamilier og sosial  10.06.2020 KO 46/2020 PS 2020/51 2 HEOM SST 
 Utjevning 

Enstemmig vedtak:  
Saken tas til orientering.  
Kostnadsberegning av sosialstønad ekskludert barnetrygd vurderes innarbeidet i budsjettprosessen.  
 

 10.06.2020 Godkjenning av innkalling 10.06.2020 KO 43/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Innkalling godkjent.  
  
 



10.06.2020 Plan for personell som har  10.06.2020 KO 45/2020 PS 2019/1327 5 FELLES RSE 
 deltatt i internasjonale  
 tjenester, veteranplan 

Enstemmig vedtak: 
1.Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) med tiltaksdel vedtas. 
2.Ordfører oppnevner kommunal veterankontakt. 
 

 10.06.2020 Søknad om meropptak av  10.06.2020 KO 51/2020 PS 2020/212 4 NAV RAL 
 startlån i forbindelse med  
 Koronakrisen 

Enstemmig vedtak:  

Saltdal kommunestyre øker ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån fra 10,0 mill kr til 13,0 mill kr i årsbudsjett 2020. 
 

 10.06.2020 Orientering til sakskart og  10.06.2020 KO 44/2020 PS 2019/1256 20 KDR ANP 
 program fagdag fra kl. 0900- 
 1200 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering. 
 

 18.06.2020 Godkjenning av innkalling 18.06.2020 KO 58/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent.  

 

 18.06.2020 Sluttbehandling.  18.06.2020 KO 59/2020 PS 2018/1465 31 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan  
 Hestbrinken massetak 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for massetak Storjord, planid 2018006 med tilhørende bestemmelser. Følgende 
endringer plankart: 
Det tas hensyn til Fylkesmannen i Nordland og Norges vassdrag og energidirektorat sin innsigelse. Se revidert plankart datert 26.05.20. 
Endring planbestemmelser: 
Kap. 1.4. Driftsplan for utvidelsesområdet skal utarbeides og oversendes DMF for godkjenning i forbindelse med tildeling av driftskonsesjon 
 

 18.06.2020 Valg av  18.06.2020 KO 80/2020 PS 2020/294 18 FELLES ANP 



 jordskiftemeddommere  
 01.01.2021-31.12.2024 
Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges:  
Tove Helene Berg 
Rutt Jorun Gustavsen 
Ann Guro Hansen 
Jo Stian Hansen 
Pieti Thomas Mikal Kuhmunen 
Roger Ingvaldsen 
 

 18.06.2020 Valg av meddommere til  18.06.2020 KO 81/2020 PS 2020/294 19 FELLES ANP 
 tingretten for perioden  
 01.01.2021-31.12.2024 

Enstemmig vedtak:  
Som meddommere til tingretten for perioden 01.01.21-31.12.24 velges:  
 

 
Menn: 

   1. Robert Bentsen 
  2. Anders Holthe 
  3. Arnfinn Johansen 
  4. John Oskar Karlsen 
  5. Roald Leonhard Kristensen 
  6. Ketil Monssen 
  7. Arne Harry Steinbakk 
  8. Kurt Gunnar Johansen 
  9. Roger Ingvaldsen 
  10. Mads Joel Isachsen Angler 
  11. David Johan Pedersen Skarheim 
  12. Raymond Stolpen  
  13. Tor Gunnar Gusjås 
  14. Joar Albrigtsen 
  

 
Kvinner: 

   1. Vibeke Bredesen 
  2. Bente Frøland 
  3. Elisabeth Jansen 
  4. Merethe Martinsen 
  5. Turid Hanne Mathisen 
  



6. Karen-Marie Mindrum-Madsen 
  7. Trude Nordås 
  8. Elin Pedersen 
  9. Lindis Pettersen 
  10. Siv Anita Rossi 
  11. Edel Helene Sortland 
  12. Ingunn Merethe Vassbotn 
  13. Stina Andreassen 
  14. Viktoria Helene Strøm 
  15. Sanne Kristoffersen 
  16. Ann Kristin Larsen   

 

 18.06.2020 Valg av  18.06.2020 KO 82/2020 PS 2020/294 20 FELLES ANP 
 lagrettemedlemmer/meddom 
 mere til lagmannsretten  
 perioden 01.01.2021- 
 31.12.2024 

Enstemmig vedtak: 

Som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmansretten perioden 01.01.21-31.12.2024 velges:  
Elisabeth Alstad 
Anette Skjelstad Huttopol 
Bengt Arne Sundsfjord  
Odd Holmvåg 
 

 18.06.2020 Forslag til skjønnsmedlemmer  18.06.2020 KO 83/2020 PS 2020/294 16 FELLES ANP 
 perioden 01.01.2021- 
 31.12.2024 

Enstemmig vedtak: 

Som skjønnsmedlemmer perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges:  
Barnevernskonsulent Therese Madsen Simonsen 
Bonde Rutt Gustavsen 
Økonomileder Frank Erikstad Larsen 
Fagarbeider Roald L. Kristensen 
 
 18.06.2020 Kvalitetsmelding  18.06.2020 KO 74/2020 PS 2020/517 1 OVKU ELB 
 Saltdalsskolen 2019 



Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret tar kvalitetsmelding for Saltdalsskolen 2019 til orientering. 
 

 18.06.2020 Alkoholpolitisk handlingsplan 18.06.2020 KO 76/2020 PS 2020/5 4 SAL ANP 

Enstemmig vedtak:  

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 godkjennes med følgende endring:  

Punkt 7.4.2 Skjenketider endres til:  

Søndag-torsdag Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 Kl. 08:00-02:00 
Fredag og lørdag Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 Kl. 08:00-03:00 
Søndag og torsdag Alkoholholdig drikk gruppe 3 Kl. 13:00-02:00 
Fredag og lørdag Alkoholholdig drikk gruppe 3 Kl. 13:00-03:00 

 

 18.06.2020 Salgs og skjenkebevillinger 18.06.2020 KO 77/2020 PS 2020/5 5 SAL ANP 

Enstemmig vedtak:  
Følgende salgs og skjenkebevillinger forlenges fram til 30.06 2024.  
 
Salgsbevillinger:  
Coop Exstra Rognan 
Coop Prix Røkland 
Spar, Rognan 
Rema 1000 
Vinmonopolet 
 
Skjenkebevillinger:  
Boyhekken A/S,  
Rognan Hotell,  
Røkland Cafe og Grill  
Oasen kafe  
Blåfrostfestivalen «Tredje»,  
Fratelli AS 
Rebell Verksted og Kaffe 
Shanbin Mathus,  



Saltdal Turistsenter,  
Nordnes Camp og Bygdesenter 

 

 18.06.2020 Offentlig ettersyn.  18.06.2020 KO 62/2020 PS 2017/2342 90 PLUT FTJ 
 Rekreasjonsløype for  
 snøskuter Skaiti – grensen 

Enstemmig vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselslovens § 4a, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag og etter reglene for høring i plan- og bygningslovens 
§ 11 – 14, legges forslag til snøskuterløyper med kart, detaljutredning av rekreasjonsløyper, utredning- og forslag til lokal forskrift om kommunalt løypenett for 
snøskuter i Saltdal, ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
 

 18.06.2020 Innføring av elektronisk  18.06.2020 KO 78/2020 PS 2019/1324 6 FELLES ANP 
 Delegeringsreglement 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune innfører elektronisk delegeringsreglement. Saken fremmes for kommunestyret høsten 2020 
 

 18.06.2020 Kjøp av eiendommene  18.06.2020 KO 84/2020 PS 2020/104 6 PLUT ISK 
 gnr/bnr 43/482 og 43/1060,  
 adresse Skoleveien 24. 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune erverver eiendommene gnr/bnr 43/482 og gnr/bnr 43/1060 under forutsetning av man oppnår en avtale innenfor en økonomisk ramme på kr. 2,0 

mill inkludert omkostninger 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle en avtale om kjøp innenfor den gitte økonomiske rammen. 
3. Kommunestyret vedtar låneopptak tilsvarende kjøpssum i pkt 1 og 2. Kapitalkostnadene finansieres gjennom utleie av boligen. 
 

 18.06.2020 Avtale vedrørende  18.06.2020 KO 65/2020 PS 2019/1146 1 PLUT ISK 
 salg/opsjonsavtale for  
 eiendommen gnr/bnr 42/217 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune er positiv til å inngå opsjonsavtale og kjøpsavtale med Norsk Prosjektutvikling AS vedrørende av deler av eiendommen gnr/bnr 42/217 som vist 

på vedlagte kart 
2. Det er en forutsetning for gjennomføring av salg at utbyggingsplanene blir realisert 
3. Som grunnlag for beregning av salgssum skal det beregnes en pris på kr. 65 pr. m2. Prisen justeres i henhold til pkt. 5 i vedlagte forslag til opsjonsavtale.  



4. Saltdal formannskap delegeres myndighet til å godkjenne opsjonsavtale og kjøps- eller festeavtale 
 

 18.06.2020 Sluttbehandling.  18.06.2020 KO 60/2020 PS 2019/527 40 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for E6  
 Sørelva – Viskis 

Enstemmig vedtak: 

I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for E6 Sørelva – Viskis med tilhørende planbestemmelser. 
 

 18.06.2020 Sluttbehandling.  18.06.2020 KO 61/2020 PS 2019/413 21 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for  
 Fredheim boligpark. 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for Fredheim boligpark med tilhørende bestemmelser. 
Det tilføres endring i planbestemmelse pkt. 4.1.4.: 
Lekeområder skal være sikret mot veg med gjerde. 
 

 18.06.2020 Klage på kommunestyresak  18.06.2020 KO 63/2020 PS 2019/1202 35 PLUT FTJ 
 35/20. Avslag på søknad om  
 dispensasjon fra  
 kommuneplanens arealdel. 

Vedtak:  

Klage på kommunestyresak 35/20 imøtekommes og dispensasjon fra arelplanen gis i medhold av plan- og bygningsloven §19-2. Det anses at fordelene med tiltaket er 
større en ulempene da søknaden omhandler arealutvidelse for å legge til rette for økologisk drift. Det vises til kommunedirektørens utredning og sak 35/20. 
Dispensasjon gis under følgende forutsetning:  
1. Dispensasjon forutsetter økologisk drift på omsøkt lokasjon.  
2. Det forutsettes videreføring av fjordmiljøovervåking i Saltdalsfjorden som et samarbeidsprosjekt mellom Edelfarm, Saltdal kommune, Fylkesmannen i Nordland og 

relevante fagmiljøer.  
3. Det søkes opprettet et samarbeidsforum mellom Edelfarm, Saltdal kommune, Fylkesmannen og relevante sektormyndigheter og interesseaktører.  
   
 

 18.06.2020 Generelt sparekrav  18.06.2020 KO 68/2020 PS 2020/56 27 KDR RSE 
 årsbudsjett 2020 

Vedtak:  

1. Generelt sparekrav økonomiplan 2020-2023 løses gjennom følgende tiltak og budsjettreguleringer:  



 Tiltak  Kommunedir. 
Innstilling 
posisjon 

 Reduksjon kommunestyrets disposisjon  70000 350000 
 Redusert overføring Frivillighetssentral  296000 0 
 Redusert overføring Kirkelig fellesråd  198000 198000 
 Redusert budsjett spesifisert vedlikehold  298000 298000 
 Redusert sommervedlikehold vei  375000 375000 
 Redusert konsulenttjenester Plan og Utvikling  40000 40000 
 Økning fakturerte gebyrer  Plan og Utvikling  70000 70000 
 Besparelse ROP-boligen  1200000 400000 
 Knaggen aktivitetssenter  910000 0 
 Økt egenandel for helse og omsorgstjenester  600000 600000 
 Reduksjon 50% stilling vaskeri sykehjem  250000 0 
 Reduksjon 100% stilling innsatstjenesten  700000 700000 
 Vakanse 20% stilling NAV  90000 90000 
 Sum tiltak kommunedirektør valgt  5097000 3121000 

    Reduksjon rekrutering helsepersonell  200000 
 Økning brukerbetaling legetjenesten   460000 
 Salg legetjenester (13500)  40000 
 Reduksjon bevilgning kultur  0 260000 
 Fritak Eiendomsskatt ung/nytilflytting  0 
 Rundvask sykehjem  

 
0 

 Reduksjon økning på Newton stilling  0 280000 
 Økning barnehageplasser  0 500000 
 Sum tiltak politisk prioritering  0 1740000 

    Totalt:  5097000 4861000 
 
2. Kommunestyre ber administrasjonen om å samkjøre ressursinnsatsen med utadrettet tjeneste innenfor rus og psykiatri, for en enda bedre ressursutnyttelse.  
3. Kommunestyre ber kommunedirektør fremme egen sak om budsjettprosess og økonomiplan 2021-2024, som skal ha til formål å gi handlingsrom for politiske 
prioriteringer.  



 

 18.06.2020 Tertialrapport I 2020 18.06.2020 KO 70/2020 PS 2020/420 9 ØKAV PVM 

Enstemmig vedtak: 

1. Tertialrapport 1 2020 vedtas med følgende budsjettendringer:  
Driftsbudsjett                                                           Konto    Ansvar    Funsksjon          Beløp 
Redusert skatt                                                        18700      8000               800     4 969 000 
Økt rammetilskudd                                                 18000      8002               800  - 7 539 000 
Basistilskudd fastlege                                             10100     3108               241       149 000 
Skatteoppkrever                                                     10100    1102                120       257 000 
Redusert vertskom.tilskudd                                    18100    8003                840    1 927 000 
Konsesjonskraft                                                     16502     8006                321     -270 000 
Ressurskrevende brukere                                      17000    4435                253    3 260 000 
Ressurskrevende brukere                                      17000    4400                840   -3 260 000 
Red. inntekt ressurskrevende brukere                   17000    4400                840    5 458 000 
Inndekning tidligere års underskudd                     15300     8103                880   4 051 000 
Reduksjon avsetning disp.fond                             15400     8104                899  -5 649 000 
Økt eiendomsskatt næring                                    18740     8001                800      -80 000 
Økt eiendomsskatt bolig/fritidseiendom                18750    8001                 800    -464 000 
Premieavvik reduksjon                                         10900    8200                 170  8 782 000 
Arb.giv.avgift premieavvik                                    10990    8200                 170     448 000 
Amortisering                                                        10900     8200                171       44 000 
Arb.giv.avgift amortisering                                   10990     8200                171        2 000 
Premiefond                                                          10900     8200               173  -2 374 000 
Arb.giv.avgift premiefond                                     10990     8200               173     -121 000 
Pensjonstrekk                                                     10900/   10902/10901 Fordeles  Fordeles  -6 781 000 
Renter                                                                 15000      8100               870     -2 809 000 
Skjønnsmidler flomsikring                                  18100      8003               840     -4 775 000 
Flomsikring                                                        12300      6410               338       4 775 000 
Investering 
Velferdsteknologi                                               02700      4400              265       1 100 000 
Infrastruktur IT                                                   02400       1104             315          450 000 
Ubrukte lånemidler  09100  fordeles  fordeles  -1 550 000 
 

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. 



 

 18.06.2020 Renovering av Øvre Saltdal  18.06.2020 KO 69/2020 PS 2019/688 6 KDR RSE 
 Kirke 

Enstemmig vedtak: 

1. Saken ses i sammenheng med tildeling av ekstra-ordinære vedlikeholdsmidler til kommunene i forbindelse med koronasituasjonen. 
 

 18.06.2020 Nye vedtekter og  18.06.2020 KO 75/2020 PS 2020/586 3 KDR RSE 
 samarbeidsavtale for RKK  
 Salten oppgavefelleskap 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune vedtar nye vedtekter og samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefelleskap. 
 

 18.06.2020 Utbygging Slipen Scene 18.06.2020 KO 66/2020 PS 2018/204 23 PLUT ISK 

Vedtak: 
1. Saltdal kommune er positive til å finne løsninger for å fortsette driften ved Slipen Scene.  
2. Formålet er å få til en bruksendring av Slipen Scene til kulturformål.  
3. Det gjennomføres kartlegging av byggtekniske mangler ved eksisterende bygningsmasse, som er nødvendig for å kunne foreta bruksendring av Slipen Scene til kulturformål.  
4. På bakgrunn av kartleggingen av byggetekniske mangler gjennomføres det en anbudskonkurranse ila høsten 2020. 
5. Løsningene skal ivareta behov som i dag dekkes ved Rognan samfunnshus, slik at aktiviteten der på sikt kan flyttes til Slipen Scene.  

 

 18.06.2020 Saltdal Utvikling KF -  18.06.2020 KO 71/2020 PS 2020/580 1 KDR RSE 
 årsregnskap og årsberetning  
 for 2019 

Enstemmig vedtak: 
1.Årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes 
2.Mindreforbruket for 2019 er kr 204.371 og 145.009 av dette går med til å dekke tidligere års merforbruk og resterende kr 59.363 disponeres i 2020 av foretaket. 
 

 18.06.2020 Saltdal Utvikling KF - valg av  18.06.2020 KO 73/2020 PS 2020/580 2 KDR RSE 
 Styre 

Enstemmig vedtak: 
Truls Paulsen, styreleder 
Trine Kristensen, nestleder 



Karl Peter Johansen, styremedlem  
Astri Larsen, varamedlem  
 

 18.06.2020 Saltdal Utvikling KF -  18.06.2020 KO 72/2020 PS 2020/580 3 KDR RSE 
 Styrehonorar 

Enstemmig vedtak:  
1.Varamedlem får et fast styrehonorar på kr 1500 per møte. 
2.Vedtaket har en tilbakevirkende kraft for 2019 for varamedlem i foretaket. 
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% 
 
18.06.2021 Lovlighetskontroll-ksak35/20. Avslag                            18.06.2020   KO   64/2020       PS 2019/1202    36     PLUT    FTJ  
           På søknad om disp fra kommuneplanens arealdel 
Saken trukket 
 
18.06.2020 Årsregnskap og årsmelding 2019           18.06.2020  KO     67/2020      PS  2020/629      1    ØKAV    PVM 
            Saltdal kommune 
Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2019 godkjennes.  
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes. 
3. Deler av merforbruket i 2019 på 4,8 millioner dekkes inn i 1. tertial 2020, og resterende søkes inndekt i 2. tertial 2020. Akkumulert udekket på 

investeringsregnskapet på 6,2 millioner søkes inndekket i økonomiplan 2021-2024. 
 
 
18.06.2020 Valg i forbindelse med uttreden av         18.06.2020   KO      79/2020      PS  2018/1250   145 Felles       APA 
            Politiske verv 
Enstemmig vedtak:  
- Som formannskaps medlem velges Tora W. Johansen (SL) 
- På siste varaplass til formannskapet velges Janicke Lekang (SP) 
- Som varamedlem i Salten Friluftråd velges: Janicke Lekang (SP) 
 
Fritak fra eiendomsskattenemda 
Janicke Lekang gis fritak fra eiendomsskattenemda for perioden Kim Mietinen har permisjon. 
For samme periode velges Janne Grauer Myrvoll som nytt medlem i eiendomsskattenemda. 
 



 

 24.09.2020 Godkjenning av innkalling 24.09.2020 KO 85/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen og foreslåtte endring av endring på sakslista godkjent. 

 24.09.2020 Valg av medlemmer til  24.09.2020 KO 102/2020 PS 2018/1250 141 FELLES ANP 
 Forliksråd for perioden 2021  
 til 2025 

Enstemmig vedtak: 
Som medlem i Indre Salten Forliksråd velges: Jeanett Steen Kristensen 
Som vararepresentant i Indre Salten Forliksråd velges: Kurt Johansen 
 

 24.09.2020 Rapport forvaltningsrevisjon:  24.09.2020 KO 91/2020 PS 2020/132 17 KDR ANP 
 Iris Salten IKS 

Enstemmig vedtak: 
1.Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.  
2.Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.  
3.Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 03/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet. 
 

 24.09.2020 Plan for forvaltningsrevisjon  24.09.2020 KO 92/2020 PS 2020/132 18 KDR ANP 
 2020-2023 

Enstemmig vedtak:  
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:  
1. Selvkost vann og avløp (jfr kommunestyrets sak 105/19) 
2. Økonomistyring – oppfølging av vedtak / rapportering 
3. Internkontrollsystemer 
4. Informasjonssikkerhet 
5. Spesialundervisning 
6. Nærvær 
7. Beredskap vann og avløp 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense kontkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planen.  
 

 24.09.2020 Endring av selskapsavtale  24.09.2020 KO 89/2020 PS 2017/2613 23 FELLES ANP 
 Helse- og miljøtilsyn Salten  



 IKS 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommunestyre vedtar foreslåtte endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 

Tekst i § 7 1. avsnitt endres til:  

«Styret i selskapet skal ha 3-5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle 
varamedlemmer velges i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter 
første året (jfr IKS-lovens § 10).» 
 

 24.09.2020 Anmodning om etablering av  24.09.2020 KO 101/2020 PS 2018/1250 157 FELLES ANP 
 felles forliksråd for  
 kommunene Beiarn, Saltdal,  
 Sørfold og Fauske 

Enstemmig vedtak:  
1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, og Fauske, som trer i kraft fra 1.1.2021. 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd. 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer 

etter følgende prinsipper: 
Begge kjønn bør være representert.  
−Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn 
−Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn 
−Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann 
−Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet 
−Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem 
 

 24.09.2020 Endring av selskapsavtale  24.09.2020 KO 90/2020 PS 2017/1831 20 KDR ANP 
 Salten Brann IKS 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av tabell i § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og §18 Opptak av lån. 
 

 24.09.2020 Mandat for arbeid med  24.09.2020 KO 100/2020 PS 2020/788 4 KDR RSE 
 Eierskapsmelding 

Enstemmig vedtak: 



1. Det utarbeides eierskapsmelding for Saltdal kommune med utgangspunkt i vedlagt arbeidsnotat. 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. 

2. Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe for eierskapsmeldingen. Styringsgruppen skal spesielt foreslå eierstrategier for de ulike eierskapene. 
3. Eierskapsmeldingen legges frem for kommunestyret innen 1.kvartal 2021. 
 

 24.09.2020 Nyvalg av kontrollutvalg for  24.09.2020 KO 103/2020 PS 2018/1250 159 FELLES ANP 
 perioden 2020-2023 

Enstemmig vedtak:  
Som medlemmer og varamedlemmer for 
kontrollutvalget perioden 2019-2023 velges  
 
Posisjon  
Medlem:  
Gunnar E 
Johansen  

Medlem  SP  

Trine Brændmo  Medlem  H  
 
Varamedlem:  
Kurt Johansen  1. vara  SL  
Rutt Gustavsen  2. vara  SP  
Catrine Erikstad 
Nilsen  

3. vara  SL  

Odd Holmvaag  4. vara  H  
 
Opposisjon  
Medlem:  
Jeanette Steen 
Kristensen  

Medlem  AP  

Mads Joel 
Isachsen Angler   

Medlem  RØ  

 
Varamedlem:  
Bengt Arne 
Sundsfjord  

1. vara  AP  

Lovise Jaksobsen  2. vara  RØ  
Arnfinn Johansen  3. vara  AP  
Oda Loe  4. vara  AP  
 
 



Medlem:  
Paal Robert 
Haagensen  

Medlem  FRP  

 
Varamedlem:  
Gøran Andreassen  1. vara  FRP  
Edel Sortland  2. vara  FRP  
Som leder av kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges: Paal Robert Haagensen, FRP  
Som nestleder av kontrollutvalget for perioden 2019-2023 velges: Trine Brendmo, H 
 

 24.09.2020 Klage på vedtak i sak 63/20.  24.09.2020 KO 86/2020 PS 2019/1202 43 PLUT FTJ 
 Søknad om dispensasjon fra  
 kommuneplanens arealdel.  

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret kan ikke se at det er fremkommet nye momenter i saken som gjør at vedtak i kommunestyresak 63/20 skal oppheves eller endres. Kommunestyrets 
vedtak 63/20 opprettholdes og saken sendes til Fylkesmannen i Nordland.  

Det gis ikke oppsettende virkning i saken.  
 

 24.09.2020 Ekstratilskudd til økt aktivitet  24.09.2020 KO 94/2020 PS 2020/817 1 BYGG LIA 
 i bygge- og anleggsbransjen. 

Vedtak:  
1.Ekstramidler for tiltak i bygge- og anleggsbransjen disponeres som følger i prioritert rekkefølge: 
a.Utskifting av innredninger på skolekjøkken Rognan ungdomsskole og Røkland skole Kr. 825 000,- 
b.Renovering Øvre Saltdal kirke kr 775.000 
c.Oppgradere hovedtavle elektriske anlegg Knekthågen barnehage. kr. 400 000,- 
2.Reservetiltak: 
a.Skifte av lysarmaturer Saltdal helsesenter. (HMS-tiltak) Kr. 300 000,-  
b.Skifte avløpspumpe Saltdal helsesenter. (driftskritisk tiltak) Kr. 150 000,- 
c.Utbedre belysning biblioteket. (HMS-tiltak) Kr. 350 000,- 
3.Igangsetting av tiltak forutsetter bekreftede tilsagnsmidler. 
 

  

 

 



 

24.09.2020 Utredning barnehagestruktur i  24.09.2020 KO 99/2020 PS 2019/68 16 OVKU AEE 
 Saltdal kommune 

Vedtak: 
1. Saltnes barnehage legges ned når barnetallet tilsier det. 
    Bygget selges eller saneres.  
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på forholdene rundt en sentrumsnær barnehage.  
3. Ny sentrumsnær barnehage innarbeides i arealplanen som er under utarbeiding.  
 

 24.09.2020 Forskrift for godtgjøring til   24.09.2020 KO 98/2020 PS 2019/1324 11
 FELLES ANP 
 folkevalgte i Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak: 
Forskrift for godtgjøring til kommunalt folkevalgte i Saltdal kommune vedtas.  
Forskriften skal i sin helhet revideres før oppstart av ny valgperiode. Sittende kommunestyre skal vedta neste valgperiodes forskrift. 

 

24.09.2020 Strøsandlager Sandbakkveien                                          24.09.202   KO 88/2020 PS 2020/869 1 TEDR KLL 

Vedtak:  

Å lagre strøsand og andre masser i Sandbakkveien 4b er ikke forenelig med tiltenkt utvikling av Slipen som kulturarena.  

Administrasjonen bes utrede langsiktige alternative plasser for lagring av strøsand tørt. Det bes også om at utredningen ivaretar mulighet for innkjøp og lagring fra lokale 
aktører på kort og lang sikt. 
       

 24.09.2020 Husleieøkning i kommunalt  24.09.2020 KO 96/2020 PS 2018/180 9 OMS SOR 
 eide omsorgsboliger 

Enstemmig vedtak: 
Husleien i kommunalt drevne omsorgsboliger justeres til gjengs leie etter § 4-3 i husleieloven, for beboere som har leid omsorgsbolig i mer enn 2 år og seks måneder. 
For nye beboere benyttes gjengs leie fra oppstart av leieforholdet. 
Følgende skal inngå i husleien: forbruksartikler til/renhold av fellesarealer, forsikring bygning, kommunale avgifter, lisenser, renovasjon og brannsikring i alle 
områdene.  
Vaktmesterutgifter defineres i egen post, ut fra boligenes størrelse og arbeidets omfang, og inkluderes i husleien. 
 



  

24.09.2020 Retningslinjer for søknader  24.09.2020 KO 95/2020 PS 2017/1755 10 PLUT ISK 
 om tilskudd fra kommunalt  
 næringsfond opprettet som  
 følge av covid-19-utbruddet 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune har som følge av covid 19-utbruddet fått tildelt ekstra midler til kommunalt næringsfond. For kommunens håndtering av midlene vedtas: 
1. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet legges til grunn ved behandling av søknader. 
2. Søknadsfrist for første søknadsrunde settes til 2. november 2020. Eventuell videre tildeling behandles fortløpende. 
3. Saltdal formannskap delegeres myndighet til å fatte vedtak om tildeling av tilskudd, og likeledes videre forvaltning av ordningen i Saltdal kommune 
 

 24.09.2020 Budsjettprosess og foreløpige  24.09.2020 KO 93/2020 PS 2020/794 2 KDR RSE 
 budsjettrammer økonomiplan  
 2021-2024 

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner fremdriftsplan for budsjettprosess som beskrevet i vedlagt budsjettrundskriv. Det forutsettes at tjenesteområdene jobber i nært 

samarbeid med tillitsvalgte gjennom hele perioden. Økonomiplanen sluttbehandles i kommunestyret 17.desember. 
2. Kommunedirektøren utarbeider et budsjettforslag som skal besørge sunn økonomisk drift, heri inndekking av akkumulert merforbruk drift og oppfylle måltall om 

netto driftsresultat på 1,75 %.  
3. Foreløpig budsjettramme tilsier en underdekning på 17,2 mill kr. Budsjettrammene er foreløpige og kan endres. 
4. Ostehøvelprinsippet skal ikke benyttes.  
5. Vedtatte budsjettrammer er absolutte og skal overholdes sektorvis. Eventuelle overskridelser må dekkes innenfor egen ramme. 
 

 24.09.2020 Dam Mølnvatnet. Valg av  24.09.2020 KO 87/2020 PS 2018/824 26 PLUT AHA 
 endelig løsning for sikring av  
 dammen. 

Enstemmig vedtatt: 

Saken utsettes.  
Etter valg av løsning skal denne planlegges og prosjekteres videre, oppdraget legges ut på anbud og investeringene gjennomføres i 2020 

• En løsning må kunne tilfredsstille godkjenningsmyndighetens sikringskrav. Det lages et revidert kostnadsoverslag som er sammenlignbart med rivingsestimatet. 
• Det innhentes tilbud for innleid tilsyn av en fornyet damkonstruksjon, evt. gjennom et samarbeid med regionale fagmiljø. 
• Det forutsettes en framdrift som muliggjør en rask oppstart av anleggsarbeidene, med siktemål om en ferdigstillelse høsten 2021. Dammen beholdes nedtappet 

mens sikringsforberedelsene pågår. 
• Valg av endelig løsning for sikring av Dammen foretas så snart dette og evt. alternativ er tilstrekkelig belyst.    

 



 

 24.09.2020 Søknad om fritak av  24.09.2020 KO 97/2020 PS 2019/996 22 ØKAV SSP 
 Eiendomsskatt 

Enstemmig vedtak: 

FKSK Arena AS innvilges fritak for eiendomsskatt for Sparebank Nord-Norge Arena, gnr. 43, bnr. 166. 
 

 24.09.2020 Valg av representant til styret  24.09.2020 KO 104/2020 PS 2018/1250 161 FELLES RBE 
 i Barents Road 

Enstemmig vedtak: 
1. Tora Lovise Wårheim Johansen kommunestyrerepresentant Saltdal foreslås inn som vara i Barens Road. 
2. Elin Kvamme fra Saltdal Utvikling KF foreslås inn som vara i styret i Barens Road. 
 

 24.09.2020 Tilbudsstrukturen for   24.09.2020 KO 105/2020 PS 2019/1256 31 FELLES RBE 
 videregående opplæring i  
 Nordland 2021-2024 

Enstemmig vedtak: 
1. En stadig negativ fokus på befolkningsutviklingen i Nordland, kan bli en selvoppfyllende profeti. Et allsidig og godt skoletilbud er en investering i fremtiden. Vekst 

i kommunen må komme fra tilflytning utenfra. Tilflytning til kommunen er ikke bare basert på tilgang til arbeid, men også hva kommunen kan by på av skoletilbud, 
barnehageplass, kultur og tjenester innen helse & omsorg. 

2.  I Kunnskapsparken i Bodø sin «Levert rapport» i år, pekes det på Nexans som en av de store innen leveranser offshore. I den forbindelse, peker Equinor på det store 
behovet de har for faglært arbeidskraft i tiden fremover. Samtidig vet vi at aktiviteten innen dette området, først og fremst øker i nordområdene. Equinor peker 
særlig på behovet for kompetanse innen kombinasjon av fagområdene automasjon og elektro. 

3. Saltdal Kommune har alltid vært faglig tung på helse & omsorg. Da er det trist å se at skoletilbudet ved Saltdal videregåendeskole, er blottet for omsorgs-/helsefag. 
«Jenteflukten» fra bygda, bidrar slett ikke til vekst og utvikling i kommunen. 

4. Saltdal videregående skole har jobbet lenge med et landslinje tilbud innen «Sceneteknikk». Kulturlivet i bygda er rikt og mangfoldig, noe som er viktig å utvikle 
med tanke på vekst i kommunen. Det jobbes for fullt på mange fronter, med Bodø 2024, Bodø som kulturhovedstad i Europa. Dette skal skape aktivitet og varige 
verdier i hele Nordland. I den forbindelse, må det være et mål å få på plass dette linjetilbudet så raskt som mulig. 

5. De videregående skolene i en desentralisert struktur i Salten er helt kritisk avgjørende for at næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser. Derfor 
må de videregående skolene i Salten bestå som selvstendige enheter og med lokal administrasjon med et godt mangfold og attraktive fagtilbud som svarer til 
næringslivets behov. 

6. Det må arbeides for et styrket samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, næringslivet og kommunene for å møte framtidige utfordringer.   
7. Saltdal kommunestyret er tydelig på at struktur ved Saltdal videregående skole må styrkes og videreføres 

 

 



 

 
 

 29.10.2020 Godkjenning av innkalling 29.10.2020 KO 106/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent. 

 

 29.10.2020 Strategiplan Saltdal   29.10.2020 KO 112/2020 PS 2019/379 3 OVKU AEE 
 barnehager 2020-2024 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Strategiplan Saltdal barnehager 2020-2024 med følgende tillegg 
 
Punkt 3.1 Tidlig innsats – kulepunkt 7  
Kompetanseheving i personalet «barnehagen bør ha kompetanse om småbarn og mobbing, og kompetanse om overgrep og vold mot barn» 
Punkt 3.3 Samarbeid mellom barnehage og hjem 
Nytt punkt: Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene 
Punkt 4.1 Voksenrollen – aktive og gode relasjoner 
Nytt punkt: Voksne som har gode relasjoner seg imellom. 
 

2. Planen evalueres og rulleres i 2024. 
 

 29.10.2020 Åpningstid barnehager under  29.10.2020 KO 111/2020 PS 2020/937 1 OVKU AEE 
 Korona 

Enstemmig vedtak: 
1. Barnehagene i Saltdal har redusert åpningstid 06.45-15.45 (9 timer) gjeldende fra 28.09. 
2. Foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte behov vurderes særskilt. 
3. Det delegeres til kommunedirektøren å gjeninnføre ordinær åpningstid 06.45-16.15 (9.5 timer) når smittesituasjonen tilsier det. 
 

  

 

 



 

29.10.2020 Valg av forliksråd for Saltdal   29.10.2020 KO 116/2020 PS 2018/1250 168
 FELLES ANP 
 kommune perioden 2021-   
 2025 

Enstemmig vedtak: 

Som Forliksråd for Saltdal kommune perioden 2021-2025 velges:  

Medlemmer                             Varamedlemmer 
Jeanett Steen Kristiansen              Arnfinn Johansen 
Kurt Johansen                            Anne Høgsand 
Edel Sortland                             Håvard Wårheim Johansen  
Kurt Johansen velges som leder.  
  

 29.10.2020 Orienteringer kommunestyret  29.10.2020 KO 107/2020 PS 2019/1256 36 KDR ANP 
 29.10.20 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering 
 

 29.10.2020 Saltenstrategier 2020-2024 -  29.10.2020 KO 115/2020 PS 2020/103 13 KDR ANP 
 Tilslutning 

Vedtak:  
1. Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds utkast til Saltenstrategi 2020-2024.  
Følgende tilleggspunkt bes tatt med i strategiplan eller handlingsplan: 
S 7 Salten har noen sentrale fortrinn som bør utnyttes i større grad  
Nytt kulepunkt: «Nasjonalpark» Nytt kulepunkt «Aktiv frivillig sektor» 
S 9 b bærekraftig næringsliv- og samfunnsliv. Kulepunkt 2 endres til: «øke samarbeidet om desentralisert utdanning og forskning.» 
S 15 Samisk kultur, liv og virke: Ny setning: «Det er et mål at samisk primærnæring med reindrift forsvares og opprettholdes.» 
S17 Øke bolyst, trivsel og livskvalitet. Nytt kulepunkt: «Møte økt antall eldre med tilrettelegging for en verdig alderdom.»  
S 19 Øke samarbeid om utdanning og forskning. Kulepunkt 1endres til: «samarbeid om å tilpasse strukturen i videregående opplæring til næringsliv- og arbeidslivets 
behov, i nærhet til der ungdommen bor.»  
 

 



 29.10.2020 Møteplan 2021 29.10.2020 KO 114/2020 PS 2018/1250 170 FELLES ANP 

Enstemmig vedtak Saken utsettes til 17. desember.  

 

 29.10.2020 Søknad om skjenkebevilling -  29.10.2020 KO 113/2020 PS 2020/1032 4 FELLES ANP 
 Hongri AS 

Enstemmig vedtak: 

Saken delegeres til helse og omsorgsutvalget.  
 

 29.10.2020 1. gangs behandling.  29.10.2020 KO 108/2020 PS 2019/316 24 PLUT FTJ 
 Utleggelse til offentlig  
 ettersyn detaljreguleringsplan  
 for Prestegård industriområde 

Enstemmig vedtak:  
I medhold av Plan og bygningslova § 12-11 legges detaljreguleringsplan for Prestegård industriområde ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Følgende endringer 
foreslås: 
1. Formål i planbestemmelsene endres til: 

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av nytt industrilokale for tapping av kildevann og lager knyttet til denne virksomheten, etablering av 
transportvei og snuplass for lastebiltransport, oppstillingsplasser for containere og etablering av parkeringsplasser for ca. 15 ansatte. 

2. Byggegrense fastsettes til 6 meter fra vegkant kommunal veg. 
3. Situasjonsplan skal vise til tilfredsstillende utkjøring av industriområdet ved bruk av sporingskurver og siktlinjer.  
Kap 6.8 «Planbeskrivelse Landbruksfaglige vurderinger» må oppdateres da området er aktuelt å dyrke opp dersom det ikke skal benyttes til industri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29.10.2020 Tertialrapport II 2020 29.10.2020 KO 110/2020 PS 2020/420 16 ØKAV PVM 

Enstemmig vedtak: 

1. Tertialrapport II 2020 vedtas med følgende budsjettendringer:  
Drift: 
Beskrivelse                                                          Konto                    Ansvar                   funksjon                Beløp 
Rammetilskudd                                                   18000                    8002                      840                        -314 000 
Skatteinngang                                                      18700                    8000                      800                        -845 000 
Havbruksfondet                                                  18000                    8002                      840                        -2 032 000 
Redusert integreringstilskudd                          18100                    3502                      850                        849 000 
Redusert kost introstønad                                10890                    3502                      242                        -400 000 
Redusert bidragskost flyktning                        14701                    3502                      242                        -400 000 
Redusert bosetningskost flyktning                  14707                    3502                      242                        -49 000 
Justert tilskudd private barnehager               13703                    2300                      201                        516 000 
Konsesjonskraft                                                   16502                    8006                      321                        -22 000 
Redusert budsjett hjemmeboende                 fordeles                 4426                      254                        -927 000 
Red. inntekt ressurskrevende brukere          17000                    4400                      840                        742 000 
Eiendomsskatt – næring                                    18470                    8001                      800                        155 000 
Eiendomsskatt – bolig og fritid                        18750                    8001                      800                        -42 000 
Renter                                                                  15000                    8100                      870                        989 000 
Ekstra næringsfond – korona                           18300                    6500                      325                        -1 521 000 
Avsetning bundet fond næring                        15500                    3500                      325                        1 521 000 
Tiltak bygg og anlegg – korona                        18000                    8002                      800                        -2 500 000 
Tilskudd bygg og anleggg- korona                   fordeles                 6290/6291           fordeles                 2 500 000 
Ubrukte skjønnsmidler flosikring                    18100                    8003                      840                        3 575 000 
Reduserte utgifter flomsikring                         12300                    6410                      338                        -3 575 000 
Redusert arbeidsiveravgift                               10990                    fordeles                 fordeles                -2 184 000 
Dekning tidligere års underskudd                   15300                    8103                      880                        797 000 
Red. foreldrebetaling barnehage/SFO           fordeles                 fordeles                 fordeles                 788 000 
Skjønnsmidler smittevern tilskudd                  18000                    8002                      840                        -318 000 
Skjønnsmidler smittevern kostnader             fordeles                 4400                      fordeles                 318 000 
Skjønnsmidler ressurs.k. brukere                    18000                    8002                      840                        -1 500 000 
Dekning merutgifter Korona                            fordeles                 fordeles                 fordeles                 3 879 000 
Investering 
Rengjøringsmaskiner 2019/2020                    02009                    6260                      fordeles                 200 000 
Bruk av lånemidler                                             09100                    6260                      fordeles                 -200 000 
Vensmoen friidrettsbane                                  02300                    6421                      381                        -2 850 000 
Redusert bruk av lånemidler                            09100                    6421                      381                        2 850 000 
 

  



29.10.2020 Avfallskontainere i bakken 29.10.2020 KO 109/2020 PS 2020/834 1 BYGG LIA 

Enstemmig vedtak: 
1. Avfallssystem under bakken er på nåværende tidspunkt på et kostnadsnivå som kommunen ikke kan gi seg inn på. Saltdal kommune skal være en 

miljøvennlig kommune 
2. Saltdal kommune skal være en miljøvennlig kommune. 

Det skal i hele organisasjonen innføres lik kildesortering. Dette innebærer kildesortering av mat, papp/papir, plast, restavfall, glass og metall. 
3. Tiltak som sikrer bygningene mot uønsket branntilløp fra avfallsdunker vurderes innarbeidet i kommende økonomiplaner. 

 

 17.12.2020 Godkjenning av innkalling 17.12.2020 KO 117/2020 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent. 

 

 17.12.2020 Møteplan 2021 17.12.2020 KO 142/2020 PS 2018/1250 170 FELLES ANP 

Enstemmig vedtak: 
Møteplan vedtas som foreslått:  
Med tillegg formannskap 26. januar, kommunestyremøte 20. mai. 18. juni og 17. desember.  
Møtetidspunkt settes til kl 0900 i utvalg, formannskap og kommunestyre.  

 

 17.12.2020 Rullering av handlingsplan for  17.12.2020 KO 125/2020 PS 2020/1113 1 KULT COL 
 idretts- og nærmiljøanlegg 

Vedtak:  
Kommunedirektørens innstilling vedtas med følgende tillegg for idrettsanlegg. 
1. Motorsportanlegg tas inn som nytt anlegg i prioritert handlingsplan for idrettsanlegg. 
2. Vannsportanlegg «Rognan» tas inn som nytt anlegg i prioritert handlingsplan for idrettsanlegg. 
 

 17.12.2020 Revidering av vedtekter for  17.12.2020 KO 124/2020 PS 2020/1123 1 OVKU AEE 
 kommunale barnehager i  
 Saltdal 

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret vedtar vedtekter for kommunale barnehager i Saltdal. 
 



 17.12.2020 Mulighetsstudie Saltdal  17.12.2020 KO 136/2020 PS 2020/867 73 HEOM SOR 
 Helsehus 

Vedtak: 
1. Mulighetsstudie fra HR prosjekt tas til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå videre med skisseprosjekt og forprosjekt  i henhold til  vedtatt økonomiplan 2021-2024.  
 

 17.12.2020 Dam Mølnvatnet. Valg av  17.12.2020 KO 121/2020 PS 2018/824 26 PLUT AHA 
 endelig løsning for sikring av  
 dammen. 

Enstemmig vedtak: 
1. Saken utsettes 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en utredning hvor man etablerer to Mølntjern. Det sørlige tjernet skal ha en terskeldam på minimum 2 meter og et vannvolum 

som gjør det mulig å ha fisk som overlever på årsbasis. Det nordre Mølntjern skal ha en terskeldam med 1 meters høyde eller en høyde som tillater max volum av vann samtidig 
som den klassifiseres i bruddkonsekvensklasse  0. Videre ber kommunestyret om at man foretar en omvendt analyse, der man vurderer hvor høg dam man kan ha, og samtidig 
være innenfor bruddkonsekvensklasse 0. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren deretter fremme forslag til løsning for formannskapet for endelig politisk behandling. 
 

 17.12.2020 Helse-, omsorg og sosialplan  17.12.2020 KO 135/2020 PS 2017/2918 24 HEOM SOR 
 2020-2030 "Bedre helse for  
 alle" – Sluttbehandling 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommunestyre vedtar den fremlagte helse-, omsorg og sosialplan 2020-2030 «Bedre helse for alle» 

 17.12.2020 1. Gangs offentlig ettersyn.  17.12.2020 KO 119/2020 PS 2018/1037 20 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for  
 massetak, Evensgård. Planid  
 2018004 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan for massetak Evensgård, Planid 2018004 med tilhørende bestemmelser ut til offentlig 
ettersyn i minimum 6 uker med følgende endringer i bestemmelser: 
§ 4.6 Driftstid 
Pkt 3 fjernes i sin helhet, dvs følgende ordlyd: I henhold til plan- og bygningslovens § 19 kan det søkes om dispensasjon fra plan for driftstider. Dispensasjon fra plan 
behandles av Saltdal formannskap i henhold til krav i plan og bygningslovens § 19. 
 
§ 7.1: Grønnstrukturer – vegetasjonsskjerm: 
Ekstra punkt tas inn: Det tillates ikke hogst på området under massetakets driftstid 
Ordlyden: «Ved tilplanting skal stedegne planter brukes» fjernes 



 
 

 17.12.2020 Sluttbehandling.  17.12.2020 KO 120/2020 PS 2019/668 22 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for  
 kryss  
 Jernbanegata/Kirkegata.  
 Planid 2019004 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 sluttgodkjennes detaljreguleringsplan for kryss Kirkegata/Jernbanegata planid 2019004 med tilhørende bestemmelser med 
følgende endringer: 
Ny bestemmelse § 3.3 Grønnstrukturer: 
Planter og trær som kan gi allergiske reaksjoner skal ikke brukes. Dette gjelder særlig or, bjørk og hassel som har store pollenutslipp. 
 

 17.12.2020 Årsbudsjett 2021 og  17.12.2020 KO 133/2020 PS 2020/794 24 ØKAV PVM 
 økonomiplan 2021-2024 

Vedtak:  
Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med tilhørende 
budsjettrammer; Bevilgningsoversikt drift, bevilgningsoversikt investering, og økonomisk 
oversikt drift, vedtas med følgende tilleggspunkter: 
 

Endringer driftsbudsjett     
Prioriterte tiltak 2021 2022 2023 2024 
Opprettholde Folkehelsekordinator kr 187 000 kr 187 000 kr 187 000 kr 187 000 
Opprettholde Saltdal utvikling (men reduksjon i 
tillskudd) 

kr 475 000 kr 475 000 kr 475 000 kr 475 000 

PALA i fast drift kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 
Opprettholde spesialpedagogiske tiltak skole kr 320 000 kr 320 000 kr 320 000 kr 320 000 

Opprettholde gatelys Vassbotn/Tusen/Langset kr 123 000 kr 123 000 kr 123 000 kr 123 000 

Opprettholde arbeidstilbudet personer 
Rus/Psykiatri 

kr 1 268 000 kr 2 983 000 kr 2 983 000 kr 2 983 000 



Opprettholde vaskeritjeneste sykehjem kr 207 000 kr 275 000 kr 275 000 kr 275 000 

Endring rammer skole kr 843 000 kr 843 000 kr 843 000 kr 843 000 
Endring kapitalkostnad asfaltering FKSK arena kr 18 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 36 000 

Endring kapitalkostnad Slipen Scene -kr 182 000 -kr 365 000 -kr 182 000  kr                        -    
Endring kapitalkostnad forprosjekt helsehus  kr                           -     kr                           -     kr                           -    kr 18 000 

Økt ressurs helsesykepleier RØSK (20%) kr 150 000  kr                           -     kr                           -     kr                        -    

Sum kr 4 009 000 kr 5 477 000 kr 5 660 000 kr 5 860 000 
     
Til inndekning 2021 2022 2023 2024 
Reduksjon annonsekostnader (1.11401) kr 390 000 kr 390 000 kr 390 000 kr 390 000 

Stenge Nerauran kr 109 000 kr 109 000 kr 109 000 kr 109 000 
Redusert avsetning til kommunestyrets 
disposisjon 

kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 

Reduksjon avsetning disposisjonsfond kr 1 276 000 kr 1 143 000 kr 1 326 000 kr 1 526 000 

Reduksjon kursavgift/kursopphold pga. corona 
(1.11500) 

kr 400 000  kr                           -     kr                           -     kr                        -    

Reduksjon reiseutgifter og kostgodtgj. pga. corona 
(1.11600) 

kr 250 000  kr                           -     kr                           -     kr                        -    

Reduksjon 1 årsv i forb. Evaluering 
omorganisering tilpasning 2019 

kr 400 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 

Ytterligere reduksjon voksenopplæring  kr 250 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 

Redusere bemanning kjøkken 1. årverk   kr 609 000 kr 609 000 kr 609 000 

Bemanningsreduksjon Knaggen 1,1 årsverk kr 634 000 kr 926 000 kr 926 000 kr 926 000 

Markedsføring nasjonalparkkommune kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 



Effektivisering teknisk avdeling   kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 
Sum kr 4 009 000 kr 5 477 000 kr 5 660 000 kr 5 860 000 
     
     
Endring investeringsbudsjett i økonomiplanen 2021- 2024   
Investering 2021 2022 2023 2024 
Asfaltering FKSK arena kr 1 000 000  kr                             kr                             kr                         
Slipen  kr                            kr 10 000 000 kr 10 000 000  kr                         
Økning ramme startlån kr 10 000 000  kr                             kr                             kr                         
Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, 
boliger) 

 kr                             kr                            kr 1 000 000  kr                         

 

Pkt 1-5 som kommunedirektørens innstilling  
 

Pkt 6 korrigert for endringer som fremkommer i tabeller foran 
  Det vedtas ihh til budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering (første- og andre ledd) et 

samlet låneopptak på 44,43 mill i 2021 til følgende investeringer, jfr. Bevilgningsoversikt 
investering andre ledd: 

     
−       Lekeapparat barnehage 0,25 mill 

  

  

−       Rehabilitering vann og avløp 2,6 mill. 
  

  
−       Oppgradering og asfaltering veier 1,5 mill 

 
  

−       ENØK tiltak 2,0 mill 
   

  
−       Utskifting varmepumpe og ventilasjon 1,8 mill 

 
  

−       Garasjebygg hjemmetjenesten 0,6 mill. 
  

  
−       Fullføre Vensmoen friidrettsbane 4,080 mill. 

 
  

−       Fagfornyelsen skolene 1,0 mill 
  

  
−       Skolebygg 1,0 mill 

   
  

−       Spillemiddelanlegg 0,15 mill 
  

  
−       Digitalt kartverk 0,15 mill 

   
  

−       Fjerning/restaurering Mølndammen 3,6 mill 
 

  
−       Parkeringsplass skuterløype Skaiti-grensen 0,4 mill 

 
  

−       Systematisk oppgradering av maskinvare, IT 0,5 mill 
 

  



−       Junkerdal vannverk – ny kilde 1,0 mill 
  

  
−       Sikring av bruer, veiskjæring, kai etc forebyggende 0,5 mill   
−       Systematisk utskifting av biler og maskiner 2,0 mill 

 
  

−       Trafikksikring 0,3 mill 
   

  
−       Opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån 20 mill 

 
  

−       Asfaltering FKSK arena 1 mill 
  

  
          

Pkt 7 – 10 som kommunedirektørens innstilling  

 
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse ovenfor eldre i Saltdal for å undersøke behov og ønske om flere omsorgsboliger 

sentralt på Rognan.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreta en revisjon av den kommunale trafikksikkerhetsplanen med særlig fokus på kryssing av vei og belysning i områder 

der barn og unge ferdes. Videre etablering av gangfelt i særlige sårbare områder. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre en helhetlig evaluering av driften ved RØSK. Herunder elevenes læringsmiljø, ansattes arbeidsmiljø, 

administrasjonens og skolens økonomiske rammebetingelser ved skolen. Evalueringen med tilhørende tiltak legges frem for OKM i utvalgets første møte i 2021.  
4. Det nedsettes et utvalg som skal utrede muligheten for etablering av en motorsportbane i Saltdal. Utvalget skal bestå av motorsportsinteressert ungdom, 

representanter fra administrasjonen og politikere fra posisjonen og opposisjonen. Kommunedirektøren fremmer forslag til deltagere og gjennomføringsplan, 
inklusive kostnader til utredningen. 

 

 17.12.2020 Anmodning om bosetting  17.12.2020 KO 127/2020 PS 2020/1114 2 OVKU KSC 
 2021 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Saltdal kommune bosetter inntil 10 flyktninger i 2021. Familiegjenforening kommer i tillegg. 
 

 17.12.2020 Lokalt partnerskap mot  17.12.2020 KO 126/2020 PS 2020/1168 1 OVKU ELB 
 mobbing Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av lokal partnerskapsavtale mot mobbing i Saltdal kommune. Arbeidet ledes av avdeling for Oppvekst og kultur.  
2. Partnerskapsavtale med tiltak ferdigstilles og fremlegges kommunestyre innen 17.juni 2021.  
3. Nordland fylkeskommunes veileder for opprettelse av lokal partnerskapsavtale legges til grunn for utarbeidelse av avtalen. 
 

 



 17.12.2020 Forslag til ny brannordning 17.12.2020 KO 141/2020 PS 2017/1831 37 KDR SOR 

Enstemmig vedtak:  

Saltdal kommune skal ha en brannordning med riktig kvalitet, og som dekker innbyggerne og næringslivets behov for beredskap og innsats. 
Det foreliggende forslag har mangler som er etterspurt, men enda ikke besvart. Derfor er det per tiden for store usikkerheter rundt ny brannordning til at forslaget kan 
støttes. 
Saken tas opp når etterspurt informasjon foreligger. 

 

 17.12.2020 Budsjettendringer og  17.12.2020 KO 132/2020 PS 2019/1258 6 ØKAV PVM 
 forberedelser til regnskap  
 2020 

Enstemmig vedtak: 

1.Oppdaterte økonomiske oversikter for Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 i vedlegg vedtas og erstatter opprinnelige gamle tabeller. I tillegg kommer de 
budsjettendringer som er gjort i løpet av året og som fortsatt er gyldige.  

2.Kommunedirektøren gis følgende fullmakter fram til og med avleggelse av årsregnskapet 2020. 

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere de bevilgende midler innenfor de rammer som kommunestyret har bestemt. Delegeringen innebærer også 
mulighet til å bruke driftsmidler til investeringsformål ved at driftsbevilgningen reduseres og at overføringsbevilgningen til investeringsregnskapet økes. 
Kommunedirektøren delegeres også myndighet til å gjøre tilsvarende endring i investeringsbevilgningen.  

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avsette til og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger.  

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta nødvendige regnskapsføringer og prioritering på bruk av og avsetning til disposisjonsfond og ubundet 
investeringsfond og overføring fra drift til investering i forbindelse med avslutning av årsregnskapet utover det som er budsjettert.  

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i forskriften.Ved delvise strykninger delegeres kommunedirektøren 
myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften.  

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å finansiere investeringene etter kapittel 5 i forskriften. Kommunedirektøren delegeres myndighet til selv å bestemme 
rekkefølgene mellom finansieringskildene fra post 7 til og med post 13 i forskriften § 5-5, 1. ledd.  

− Kommunedirektøren delegeres myndighet til å effektuere låneopptak i henhold til vedtak i kommunestyret (inkluderer å inngå finansielle leieavtaler og driftskreditt), 
og legge ved den nødvendige dokumentasjon som banker og kredittinstitusjoner krever i henhold til kommuneloven. Delegeringen må gjøres innenfor de rammer 
som kommuneloven § 14-1, 3. ledd og § 14-13, 1. ledd setter. Kommunedirektøren delegeres også myndighet til å refinansiere lån. 

− Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner for å endre utdaterte KOSTRA arter.  

3. Følgende budsjettendringer vedtas: 



 
 

  

 



17.12.2020 DKS plan 2021 - 2025 17.12.2020 KO 123/2020 PS 2020/1193 1 KULT OLB 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommunes plan for Den kulturelle skolesekken vedtas.  

Følgende tas inn i den lokale planen: Læring om skolens mangfold av kulturer og identiteter.  

 

 17.12.2020 Oversikt over helsetilstand og Settes som RS Formannskap 17.12.2020 KO 137/2020 PS 2020/1196 1 HEOM SST 
 Påvirkningsfaktorer 

Enstemmig vedtak:  

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer tas til orientering og brukes som underlag for kommunens daglige tjenestetilbud og planer.  

Konsekvens folkehelse ønskes innarbeidet i saksutredningen i Saltdal kommune. 
 

 17.12.2020 Helsefellesskap  17.12.2020 KO 134/2020 PS 2017/1685 14 OMS MST 
 Nordlandssykehuset HF 

Enstemmig vedtak:  
1. Saltdal kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 

kommuner, presentert i denne sak. 
2. Saltdal kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Saltdal kommune. 
3. Saltdal kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd 

til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap. 
4. Saltdal kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en kroneandel i forhold til antall innbyggere. 
5. .Hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker tilskudd, søkes avklart på et senere tidspunkt. 
 

 17.12.2020 Evaluering av interkommunal  17.12.2020 KO 128/2020 PS 2017/2305 23 HEOM SOR 
 Legevakt 

Vedtak:  

Evalueringen tas til orientering som den foreligger her, men det bemerkes manglende tilbakemeldinger fra NLSH v/ambulansetjenesten, syketransport/taxi og 
innbyggerundersøkelse. Evalueringen avdekker heller ikke om forventet effekt for Saltdal kommune er oppnådd. 

Nevnte mangler forventes å fremkomme gjennom ny evaluering gjennomført innen utgangen av 2. tertial. 2021.  
 

 



 17.12.2020 Tilstandsrapport for  17.12.2020 KO 138/2020 PS 2017/3160 6 HELSE SOR 
 barnevernstjenesten i Saltdal  
 og Beiarn 2020 

Enstemmig vedtak: 

Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Saltdal og Beiarn 2020 tas til orientering 
 

 17.12.2020 Vensmoen kompetansesenter,  17.12.2020 KO 139/2020 PS 2018/1318 6 KDR RSE 
 samhandlingsmodellen.  
 Rapportering for 2020. 

Enstemmig vedtak: 
1.Rapport for aktivitet Vensmoen kompetansesenter og samhandlingsmodellen tas til orientering 
2.Beslutning om videre prosess legges frem som egen sak innen utgangen av april 2021. 
 

 17.12.2020 Tilknytning av Salten Brann  17.12.2020 KO 140/2020 PS 2017/1831 39 KDR RSE 
 IKS som deleier i nasjonalt  
 interkommunalt selskap, 110- 
 sentral 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes.  
 

 17.12.2020 Godkjenning av tiltak.  17.12.2020 KO 122/2020 PS 2020/979 10 PLUT FTJ 
 Kommunal egenandel  
 sikringstiltak Leirjordfall 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune stiller garanti for inntil 10% av byggekostnadene og finansieres over konto 02500.6480.333 sikring av veger, bruer m.m. 

Kommunen påtar seg ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Jfr. pkt 11 første punkt i Kommunevedtak for sikringstiltak mot flom og skred – 20864 
Saltdalselv ved Leirjordfall. 

 

 

 

 

 



 

 17.12.2020 Egengodkjenning.  17.12.2020 KO 118/2020 PS 2020/20 30 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for del  
 av Saltnes vest. planid  
 2020001 

Enstemmig vedtak: 

I medhold av plan og bygningslova § 12-12 sluttgodkjennes detaljreguleringsplan for Del av Saltnes vestre, planid 2020001 med tilhørende bestemmelser. 
 

 17.12.2020 Rapport forvaltningsrevisjon:  17.12.2020 KO 129/2020 PS 2020/132 27 KDR ANP 
 Selvkost Vann og avløp 

Enstemmig vedtak: 
1.Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost – Vann og avløp er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger. 
 

 17.12.2020 Sak om utredning av økt  17.12.2020 KO 131/2020 PS 2020/1200 1 OMS MST 
 helsesykepleierressurs ved  
 Røkland skole 

Vedtak; 

Helsesykepleierressurs ved Røkland skole økes med 0,2 årsverk i 2021.  
 

 17.12.2020 Kommunestyret 17.12.2020  17.12.2020 KO 130/2020 PS 2019/1256 53 KDR ANP 
 Orienteringer 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 



17.12.2020 Sluttbehandling.  17.12.2020 KO 143/2020 PS KDR ANP 
 Detaljreguleringsplan for  
 Grytvikvatnet hytteområde.  
 Planid 2018005  

Enstemmig vedtak: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 sluttgodkjennes detaljreguleringsplan for Grytvikvatnet/Langvatnet/Vallvatnet, planid 2018005 og tilhørende 
bestemmelser i henhold til revidert plankart datert 31.11.2020 med følgende endringer:  
 
Plankart: 
Antall hytter reduseres fra 21 til 18. Følgende hyttetomter utgår fra plan: 
BFF 13  
BFF 17  
BFF 2 
 
SVG-Vinterparkering 
 
Parkeringsplass søkes lokalisert så lang i nord som mulig fra eksisterende fritidsbebyggelse, men samtidig tilstrekkelig med parkeringsplasser på 1,5 plass per hytte. 
 
Planbestemmelser: 
Pkt 3.3.3 og 3.3.4 vinter og sommerparkering 
Planbestemmelse endres fra 1,0 i henhold til kommuneplanens arealdel til 1,5 som er i tråd med kommuneplanen. Dette endre si bestemmelser og i planbeskrivelse.  
 
Ny bestemmelse pkt. 3.3.4 f_SPA1 jfr. plan og bygningslova § 12-5 bokstav 3 
Det skal etableres en voll på inntil 1 meter mot sør, samt etableres tett skjermingsvegg med Salix-arter eventuelt i kombinasjon med vintergrønne/bjørk med minimum 
bredde på 3 meter inntil regulert parkeringsareal.  
 
Ny bestemmelse pkt 5 Rekkefølgebestemmelse: 
Vinterparkering/sommer kan opparbeides for inntil 15 parkeringsplasser. Øvrige parkeringsareal opparbeides etter behov.  
 
Ny bestemmelse bebyggelse og anlegg pkt. 31. 
Det ikke er tillatt med pumpeanlegg med slange fra vassdrag til hytter. 
 
Endret bestemmelse pkt. 5 Rekkefølge: 
Vinterparkering/sommer parkering ved E6 skal minimum opparbeides med 13 parkeringsplasser før brukstillatelse for første etablerte fritidsbolig. 


