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 25.02.2021 Godkjenning av innkalling 25.02.2021 KO 1/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent. 

 

 25.02.2021 Søknad om skjenkebevilling -  25.02.2021 KO 15/2021 PS 2021/43 12 FELLES ANP 
 CHH AS for Rognan Hotell 

Enstemmig vedtak: 

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis CHH AS for Rognan Hotell v/ Henry Hansen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin samt 
for angitte uteområder.  
Skjenkestyrer: Henry Hansen  
Stedfortreder: Christine Løksti 
Følgende skjenketider fastsettes:  
 
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-torsdag, alkoholholdig drikk gruppe 3 kl. 13:00 - 02:00 
Fredag og lørdag, alkoholholdig drikk gruppe 3 kl. 13:00 - 03:00 

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.2024. 
 

 25.02.2021 Søknad om skjenkebevilling -  25.02.2021 KO 14/2021 PS 2021/32 5 FELLES ANP 
 Tørstn bar AS 

Enstemmig vedtak: 
I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Tørstn bar AS v/ Azad Narsti bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin samt for angitt 
uteområde.  
Skjenkestyrer: Azad Narsti  
Stedfortreder: Wanja Blind 



Følgende skjenketider fastsettes:  

7.4.2 Skjenketider 
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-torsdag, alkoholholdig drikk gruppe 3 kl. 13:00 - 02:00 
Fredag og lørdag, alkoholholdig drikk gruppe 3 kl. 13:00 - 03:00 

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.2024. 
 

 25.02.2021 Kommunale avgifter og  25.02.2021 KO 4/2021 PS 2021/85 2 PLUT KLL 
 gebyrer 2021. Fastsettelse av  
 gebyrer. 

Enstemmig vedtak: 

1.Vann- og avløpstjenesten i Saltdal kommune skal være selvfinansierende gjennom gebyrinntektene. 

2.Med hjemmel i "Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg", "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune", "Forskrift om slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune", "Brann- og eksplosjonsvernloven § 28", "Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Saltdal 
kommune", og "Lov om vern mot forurensninger og om avfall §§ 26 og 34", vedtas Kommunale avgifter og gebyrer 2021 som fremlagt. 

3. Samtlige avgifter skal fremkomme i kroner  

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp. 

Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³. 
Boenheter under 75 m² betaler forbruksgebyr for 150 m³. 
Fritidsboliger/ hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150 m³. 
Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³.  

 
TABELL MED PRISER ER TATT BORT HER. 
 

 25.02.2021 Videre oppfølging Vensmoen  25.02.2021 KO 8/2021 PS 2018/684 20 KULT ERS 
 museum 

Vedtak: 

Saltdal kommune tar et initiativ til å samle partene til drøfting av driftsmodell, med særlig avklaring av økonomiske forpliktelser. Saken legges fram for kommunestyret 
senest i september møtet 2021. 
 



 25.02.2021 Godkjenning av avtale om  25.02.2021 KO 2/2021 PS 2020/1089 6 PLUT TME 
 kommunal overtakelse av  
 Kvæle vannverk  

Enstemmig vedtak: 

Avtale, datert 26. november 2020, mellom Kvæle vannverk AL og Saltdal kommune om kommunal overtakelse av Kvæle vannverk, godkjennes. 
  
 25.02.2021 Tilknytning av Salten Brann  25.02.2021 KO 10/2021 PS 2017/1831 44 KDR RSE 
 IKS som deleier i nasjonalt  
 interkommunalt selskap,  
 utsatt behandling 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune stiller seg positiv til at Salten Brann IKS tilslutter seg avtale om opprettelse av et nasjonalt interkommunalt selskap med formål å anskaffe, 
implementere, drifte og forvalte nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler. 
 

 25.02.2021 Investeringsmidler Slipen  25.02.2021 KO 6/2021 PS 2020/794 46 ØKAV PVM 
 2021 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å investere1,0 mill til arbeid med Slipen i investeringsbudsjett 2021. Tiltaket finansieres med bruk av lånemidler.  
2. Finansiering gjøres gjennom omdisponering fra den vedtatte investeringen på «Fjerning/restaurering av demning ved Mølndammen» som reduseres fra 3,6 mill til 

2,6 mill for budsjettet. 
 

 25.02.2021 Landbruksplan for Saltdal  25.02.2021 KO 3/2021 PS 2021/197 1 PLUT MHO 
 kommune 2021-2030 

Vedtak: 
Landbruksplan for Saltdal kommune 2021-2030 med tiltaksdel gjeldende for perioden 2020-2024 vedtas.  
Landbruksplanen revideres innen utgangen av desember 2030. Tiltaksdelen rulleres hvert andre år. Første gang innen utgangen av desember 2022. 
Saltdal kommune forutsetter at reindriftsnæringens utfordringer og muligheter innarbeides ved revisjon av tiltaksdelen og satsingsområder ved første gangs rullering i 
2022.  
Endringer i landbruksplanen - tilføyes:  
4.5.1. Biokull som karbonlagring og jordforbedring. Med gårdsanlegg kan dette også være næringsmuligheter 
4.5.4: Endres til: Ved bygging av kommunale bygg kan tre kunne være et hovedelement. 
Endringer i landbruksplanens tiltaksdel: 
Delmål 1) økt matproduksjon - ta bort streng på begge punkter 
Delmål 2) økt matproduksjon - ta bort streng  
Delmål 2) rekruttering og nettverk; ta bort streng.  
 



 25.02.2021 Retaksering for utskriving av  25.02.2021 KO 5/2021 PS 2021/174 1 ØKAV SSP 
 eiendomsskatt 

Vedtak: 
1. Det gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten i 2021, slik at det foreligger nye grunnlag for utskriving av eiendomsskatten i 2022. 

Det forutsettes at takstene ikke overstiger antatt omsetningsverdi. 
2. Administrasjonen bes jobbe videre med å forberede en ny alminnelig taksering i 2022 som gjøres gjeldende for utskriving av eiendomsskatten i 2023. Kostnadene 

innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025. 
 

 25.02.2021 Innstillingsrett 25.02.2021 KO 9/2021 PS 2019/1324 16 FELLES ANP 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av kommuneloven § 5-14 fastsettes følgende innstillingsrett:  
Politisk innstillingsrett:  
-Formannskapet, kontrollutvalget, helse og omsorgsutvalget, oppvekst, kultur og miljøutvalget og valgnemda tildeles innstillingsrett til kommunestyret på saker innen 
de saksområder de har myndighet og som skal behandles i kommunestyret.  
-Administrasjonsutvalget tildeles innstillingsrett til kommunestyret i personalrelaterte retningslinjer og reglementer.  
-Ordføreren tildeles innstillingsrett på de politiske saker som ordføreren selv saksbehandler.  
 
Administrativ innstillingsrett:  
-Kommunedirektøren tildeles innstillingsrett til formannskap, administrasjonsutvalget, helse og omsorgsutvalget, oppvekst, kultur og miljøutvalg, valgnemda og 
administrasjonsutvalget.  
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak.  
 
Vedtatt innstillingsrett innarbeides i delegeringsreglementet. 

 

 25.02.2021 Nærværsrapport 2020 og  25.02.2021 KO 13/2021 PS 2019/1193 43 HRAV BEL 
 4.kvartal 2020 

Enstemmig vedtak: 

Rapportene tas til orientering. 
 

 25.02.2021 Lønnspolitiskplan for Saltdal  25.02.2021 KO 12/2021 PS 2017/1637 5 HRAV BEL 
 kommune for perioden  
 01.10.2020 - 30.04.2022 

Enstemmig vedtak: 



Lønnspolitiskplan for Saltdal kommune for perioden 01.10.2020-30.04.2022 vedtas. Ved endringer i hovedavtalen, hovedtariffavtalen eller gjeldende lover, forskrifter 
eller reglementer i perioden revideres planen i henhold til eventuelle endringer. 
 

 25.02.2021 Drøftingssak - Evaluering  25.02.2021 KO 11/2021 PS 2017/2305 25 HEOM SOR 
 interkommunal legevakt 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 
 
 

 25.02.2021 Prosess ansettelse av  25.02.2021 KO 18/2021 PS 2021/14 7 HRAV BEL 
 kommunedirektør 

Enstemmig vedtak: 
1. Stein-Ole Rørvik konstitueres som kommunedirektør fra 1.mars 2021 frem til ny kommunedirektør er ansatt. Stein-Ole Rørvik lønnes med samme lønn som Ronny 

Seljeseth i den tiden han er konstituert i kommunedirektørstillingen.  
2. Ansettelsesutvalget skal bestå av følgende personer: Ordfører, varaordfører, Jan Arild Ellingsen, representant fra Fagforbundet og representant fra 

Utdanningsforbundet.  
 

 25.02.2021 Rapport forvaltningsrevisjon:  25.02.2021 KO 7/2021 PS 2021/188 5 FELLES ANP 
 Vedlikehold av vei  

Enstemmig vedtak: 
1.Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger. 
3.Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 måneder etter fastsatt frist, og ber revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist. 
 

 25.02.2021 Høringssvar til endringer i  25.02.2021 KO 17/2021 PS 2020/575 101 FELLES RBE 
 forskrift 23. mai 2017 nr. 638  
 om samiske stedsnavn.  

Vedtak: 
Saltdal kommune ønsker å være tydelig på at Saltdal ligger innenfor pitesamisk språkkommune og fremmer følgende innstilling til høringa.  
•Nordsamisk rettskriving skal brukast i Troms og Finnmark og i Nordland til Efjorden i Narvik kommune.  
•Skoltesamiske stedsnavn i Sør-Varanger kommune skal likevel følgje Skoltesamisk rettskriving.  
•Lulesamisk rettskriving skal brukes frå og med Efjorden i Narvik kommune og sørover til og med Sørfold kommune samt Kjerringøy i Bodø kommune.  
•Pitesamiske stedsnavn frå Saltdal kommune Fauske kommune og Mistfjorden i Bodø kommune sørover til og med Meløy kommune samt Rana kommune nord for 
Langvatnet/Mo/Ranelva/Virvassåga skal følge Pitesamisk rettskriving.  
•Umesamiske stedsnavn i resten av Rana kommune og i Rødøy, Lurøy, Nesna og Hemnes kommune sør til Okstindbreen.  
•Sør for dette skal Sørsamisk rettskriving brukes.  



•Resten av endringene i forskrift 23. mai 2017 nr. 638 om stedsnavn tilrås uten bemerkninger 
   
 

 25.02.2021 Søknad om fritak som  25.02.2021 KO 16/2021 PS 2018/1250 181 FELLES ANP 
 medlem i Eldrerådet for  
 resten av valgperioden og  
 nyvalg 

Enstemmig vedtak: 

Av helsemessige årsaker innvilges May Anne Bjørnstrøm fritak som medlem i Eldrerådet for resten av valgperioden.  

Som medlem i eldrerådet for resten av valgperioden 2021-2023 velges Gunnlaug Stormo. 
 

 25.02.2021 Sluttbehandling.  25.02.2021 KO 19/2021 PS KDR ANP 
 Detaljreguleringsplan.  
 Evensgård massetak. 

Enstemmig vedtak: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for massetak Evensgård, Plan id 2018004, revidert plankart datert 23.02.2021:  
Planformål:  
1.Byggegrense fastsettes til 15 meter fra senterlinje veg.  
2.Områder innenfor byggegrense mot veg avsettes til reguleringsformål vegetasjonsskjerm.  
 
Planbestemmelser:  
Tilføyes.  
Planbestemmelse § 7.1 Vegetasjonsskjerm  
.Det tillates ikke terrenginngrep.  
 
§ 9.4 Voll mot fylkesveg  
Hele paragrafen fjernes  
 
Ny § 9.4 Etterbruk  
Etter at masser er tatt ut kan området benyttes til deponering av rene masser. Rene masser defineres som jord, stein, sand, grus, leire og myr uten forurensning. 
 

 

 

 



  

 26.03.2021 Godkjenning av innkalling 26.03.2021 KO 20/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak:  

Innkallingen godkjent.  

26.03.2021 Fastsettelse av Forskrift om   26.03.2021 KO 21/2021 PS 2017/2342 135
 PLUT FTJ 
 snøskuterløype i henhold til  
 motorferdselslova § 4a.  
 Strekningen Skaiti -  
 parkeringsplass grensen  

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. 
 

 26.03.2021 Klage på kommunestyrets  26.03.2021 KO 22/2021 PS 2018/1088 63 PLUT FTJ 
 sluttbehandling.  
 Detaljreguleringsplan for  
 Grytvikvatnet hytteområde,  
 plan i 

Enstemmig vedtak: 
Kommunestyret kan ikke se at klagene inneholder nye momenter som kommunestyret ikke var klar over da planen ble sluttbehandlet. Følgende klage imøtekommes: 
Det imøtekommes klage på muligheten for bedre adkomst mot hyttetomter i vest, samt for å få større avstand mellom fritidsbebyggelsen. Hytte BF15 fjernes. 
Kommunestyret påpeker at grunneier tillatelse skal innhentes ved snøskuterkjøring. 
Klagen oversendes Statsforvalteren i Nordland for endelig avgjørelse. 
 

 

 

 

 



 

 

 29.04.2021 Godkjenning av innkalling 29.04.2021 KO 23/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 29.04.2021 Prosess utredning av    29.04.2021 KO 28/2021 PS 2020/55 10 OVKU ELB 
 vertskommunemodellen PPT 

Enstemmig vedtak: 

1.Kommunestyret tar saken til orientering.  

2.Kommunedirektøren gis myndighet til å utrede alternative organisasjonsformer dersom vertskommuneavtalen for PPT Indre Salten sies opp. 
 

 29.04.2021 Foreldreundersøkelsen i  Godkjent 29.04.2021 KO 27/2021 PS 2021/316 1 OVKU AEE 
 barnehagene 2020 
 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon om foreldreundersøkelsen tas til orientering 

 29.04.2021 Vedlikeholdsplan 2021 – 2024 Godkjent 29.04.2021 KO 25/2021 PS 2021/320 2 BYGG LIA 

Enstemmig vedtak: 

Vedlikeholdsplanen 2021 – 2024 godkjennes 

 

 29.04.2021 Salten kontrollutvalgservice:  Godkjent 29.04.2021 KO 35/2021 PS 2020/132 31
 KDR ANP 
 Omdanning til Kommunalt  
 oppgavefellesskap og  
 tilslutning fra Rødøy  
 kommune 

Enstemmig vedtak: 

1.Saltdal kommune gir tilslutning til samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefellesskap.  



2.Saltdal kommune gir tilslutning til at Rødøy kommune innlemmes som deltaker i Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefellesskap. 
 

 29.04.2021 Logopedstillingen i Saltdal  29.04.2021 KO 29/2021 PS 2021/271 2 OVKU ELB 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at logopedstillingen i Saltdal kommune ikke fjernes fra 01.08.21. 
2. Det settes i gang et utredningsarbeid om logopedbehov i Saltdal med klare retningslinjer 

for tilbudet. Utredning ferdigstilles innen utgangen av september 2021. 
3. Det foretas inndekning av kostnader på kr 110 259 i 2021 innen egen avdeling fordelt på 

tjenesteområder stab oppvekst og kultur, barnehager og barneskoler. 
 

Ansvar  Sum 
1105-11204-202 Kr 60 000 
1105-11500-201 Kr 4 000 
1105-11500-202 Kr 6 000 
1105-11703-202 Kr 12 000 
1105-11703-201 Kr 3 000 
2303-12001-211 Kr 3 609 
2304-12000-211 Kr 3 609 
2305-12001-211 Kr 3 609 
2306-12001-211 Kr 3 609 
2307-12000-211 Kr 3 609 
2501-11050-202 Kr 3 609 
2701-11050-202 Kr 3 609 
  

 29.04.2021 Delegeringsreglement 2021- 29.04.2021 KO 24/2021 PS 2019/1324 15 FELLES ANP 
 2023 

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. Lovene tas inn i formannskapet.  
2. Kommunedirektørens administrative delegeringsreglement (sub-delegering) tas til orientering 
3. Det opprettes partssammensatte utvalg i HO-utvalget og OKM-utvalget tilsvarende adm.utvalget 
 



 29.04.2021 Fastsetting av valgdag -  29.04.2021 KO 32/2021 PS 2020/1084 6 FELLES ANP 
 Stortingsvalg og  
 Sametingsvalg 2021 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune holder Stortingsvalg og sametingsvalg 12. september på de to største kretser og 13. september.  
 

 29.04.2021 Leve hele livet-  Godkjent 29.04.2021 KO 30/2021 PS 2019/410 12 OMS HKH 
 kvalitetsreform for eldre 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommunes strategi for implementering av Leve hele livet reformen vedtas for perioden 2021 til og med 2023. Eldrereformens satsningsområder implementeres i 
kommunens aktivitet i perioden. 
 

 29.04.2021 Eldrerådets årsmelding 2020 29.04.2021 KO 34/2021 PS 2019/1318 61 FELLES ANP 

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2020 til orientering. 

 

 29.04.2021 Avtale mellom Saltdal  Godkjent 29.04.2021 KO 26/2021 PS 2018/183 17 PLUT ISK 
 kommune og Vensmoen  
 Eiendom AS om driftstilskudd 

Enstemmig vedtak:  

Saltdal kommune inngår vedlagt forslag til avtale datert 01.05.21 med Vensmoen Eiendom AS om et årlig driftstilskudd på kr. 662 000. Tilskuddet justeres senere i tråd 
med endring i konsumprisindeksen. Avtalen gjelder fra tidspunkt for inngåelse av avtalen, er oppsigelig med ett års varsel og betinger at eierstrukturen i selskapet er 
som i dag. 
 

 29.04.2021 HMS plan for Saltdal  Godkjent                                29.04.2021   KO      31/2021 PS 2021/88 4 HRAV BEL 

              kommune 2021 

Enstemmig vedtak: 

HMS plan vedtas og implementeres i organisasjonen. 

På arbeidsplasser der det ikke er tillitsvalgt, kan ansatte velge en ansatterepresentant i store verneområder (flere enheter). 



  

 29.04.2021 Orienteringer 29.april 29.04.2021 KO 36/2021 PS 2019/1256 68 KDR ANP 

Enstemmig vedtak Orienteringene tas til orientering. 

 

 29.04.2021 Årsmelding 2020 - Rådet for  29.04.2021 KO 33/2021 PS 2017/3309 70 HELSE MME 
 personer med  
 funksjonsnedsettelser 

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret tar årsmelding 2020 fra rådet med personer med funksjonsnedsettelse til orientering. 
 

 29.04.2021 Forslag til ny brannordning 29.04.2021 KO 37/2021 PS 2017/1831 37 KDR SOR 

Vedtak: Saken utsettes. 

 04.05.2021 Godkjenning av innkalling 04.05.2021 KO 38/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 04.05.2021 Forslag til ny brannordning 04.05.2021 KO 39/2021 PS 2017/1831 37 KDR SOR 

Enstemmig vedtak: 

Dagens brannordning i Saltdal videreføres. Økte årlige kostnader på 91.500 kroner innarbeides i budsjettet for 2022 og videre inn i økonomiplanperioden.  

 20.05.2021 Godkjenning av innkalling 20.05.2021 KO 40/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 
 20.05.2021 Temamøte 20.mai -  Godkjent 20.05.2021 KO 41/2021 PS 2020/794 49 FELLES ANP 
 orientering om  
 budsjettkonferansen 

Enstemmig vedtak: 

Saken tas til orientering.  



 

 17.06.2021 Godkjenning av innkalling 17.06.2021 KO 42/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: innkallingen godkjent. 

 17.06.2021 Opprettelse av  Godkjent 17.06.2021 KO 59/2021 PS 2018/1250 187 FELLES ANP 
 partssammensatt utvalg for  
 helse og omsorgsutvalget 

Vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget er arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for helse og omsorgs utvalget. Utvalget velges for resten av valgperioden. 
Som leder velges: Ole Bøhlerengen 
Som nestleder velges: Per Arne Knædal 
Partssammensatt utvalg for HO-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i personalrelaterte retningslinjer og reglementer. 
 

 17.06.2021 Opprettelse av  Godkjent 17.06.2021 KO 60/2021 PS 2018/1250 188 FELLES ANP 
 partssammensatt utvalg for  
 oppvekst, kultur og  
 miljøutvalget 

Vedtak: 
Oppvekst, kultur og miljøutvalget er arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for oppvekst kultur og miljøutvalg. Utvalget velges for resten av 
valgperioden. 
Som leder velges: Tove Berre 
Som nestleder velges: Paul Gunnar Jansen 
Partssammensatt utvalg for OKM-utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret i personalrelaterte retningslinjer og reglementer. 
 

 17.06.2021 Orienteringer kommunestyret  17.06.2021 KO 62/2021 PS 2019/1256 75 KDR ANP 
 17.-18. juni 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering.  
 

 17.06.2021 Kvalitetsmelding  godkjent 17.06.2021 KO 58/2021 PS 2021/623 1 OVKU ELB 
 Saltdalsskolen 2020 

Enstemmig vedtak: 
1. Kommunestyret tar kvalitetsmelding for Saltdalsskolen 2020 til orientering. 
2. Utfordringer identifisert i kvalitetsmeldingen, eller i etterkant av kvalitetsmeldingen, bes vurdert tatt inn som tiltak i skolenes handlingsplaner i den grad de ikke 

allerede finnes.  
 



 17.06.2021 SAMMEN for en mobbefri  Godkjent 17.06.2021 KO 55/2021 PS 2020/1168 46 KULT COL 
 kommune - Lokal  
 partnerskapsavtale mot  
 mobbing 2021- 2023 

Enstemmig vedtak: 
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. 
 

 17.06.2021 Etablering av vann og avløp Godkjent 17.06.2021 KO 49/2021 PS 2021/639 15 PLUT TME 
 til nytt industriområdet  
 gnr/bnr 42/1 

Enstemmig vedtak: 
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. 
 

 17.06.2021 Sluttbehandling.  Godkjent 17.06.2021 KO 46/2021 PS 2018/1582 29 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for  
 Rognan øst. Plan id 2019005. 

Vedtak: 
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.  
4. Det forutsettes at bebyggelsen og omkringliggende arealer skal ha en god estetisk utforming tilpasset områdets karakter, fjernvirkning og terreng. Fasadematerialer bør være 
hovedsakelig tre, Stein og vindusflater, og visuell lyssetting og beplantning skal vektlegges. 
 

  



17.06.2021 Omsorgsboliger Vensmoen Godkjent 17.06.2021 KO 45/2021 PS 2021/83 34 PLUT TME 

Vedtak: 

1. Skisseprosjektets plassering av de 24 nye omsorgsboligene i Fløyveien 24 og 26 videreføres. 
2. Beboersammensetningen ivaretas gjennom seksjonering av bygget. 
3. Revidert skisseprosjekt framlegges med formål å redusere investeringskostnad og arealbruk. Røstet tak prioriteres framfor flatt tak. Utforming av mellombygget utformes slik 

at skyggevirkninger for private uteområder minimaliseres.  
4. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak, tilskudd fra husbanken og andre tilskudd, som innarbeides i økonomiplanen. 
5. Saltdal kommune går i dialog med Saltdal boligstiftelse hvor det avklares om de kan stå som byggherre for prosjektet. 

 

 17.06.2021 Årsregnskap og årsmelding Godkjent 17.06.2021 KO 43/2021 PS 2021/687 1 ØKAV PVM 
 2020 Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak: 
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. 
 

 17.06.2021 Sykkelprosjektet Rognan - Godkjent 17.06.2021 KO 51/2021 PS 2021/575 1 PLUT TME 
 Sukkertoppen 

Vedtak: 
1. 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 Sukkertoppen/Bjørnelva. 
3. Grunnet den økonomiske situasjonen tar ordfører ansvaret for å legge til rette for en dugnad for opprusting av stien sommeren 2021.  
4. Posisjonen ber om at det etableres en tillits -og frivillighetsbasert vipps-løsning for brukere av sykkelstien til nødvendig vedlikehold 
 

 

 

 

 

 

 



 17.06.2021 Tertialrapport I 2021 Godkjent 17.06.2021 KO 44/2021 PS 2021/343 29 ØKAV PVM 

Vedtak: 
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 innkjøpskontroll 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 tiltaket vil ha når det gjelder antall arbeidsplasser det kan tilføre kommunen, samt en risikoanalyse av faren for at midlene ikke gir planlagt effekt. 

 17.06.2021 Saltdal Utvikling KF -  Godkjent 17.06.2021 KO 52/2021 PS 2021/695 1 SUKF EKV 
 årsregnskap og årsrapport for  
 2020  
Vedtak:  
 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes.  
2. Det foretas en ekstern evaluering av SU med hovedvekt på effekten av de prosjektene man har bidratt til å gjennomføre, i tillegg til en undersøkelse blant næringslivet i Saltdal om 

hvordan SU oppfattes mht veiledning, oppfølging og egen rolle.  
 

 17.06.2021 Saltdal Utvikling KF - valg av Godkjent 17.06.2021 KO 53/2021 PS 2021/695 2 SUKF EKV 
 Styre 
Enstemmig vedtak  
Som styremedlemmer i Saltdal utvikling KF velges Steinar Maarnes og Kim Mietinen 
 

 

 

 



 

 17.06.2021 Saltdal Utvikling KF -  Godkjent 17.06.2021 KO 54/2021 PS 2021/695 3 SUKF EKV 
 Styrehonorar 
Enstemmig vedtak:  
 
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%  

 

 17.06.2021 Omdanning av  Godkjent 17.06.2021 KO 61/2021 PS 2018/1530 28 HRAV BEL 
 interkommunalt arkiv  
 Nordland fra interkommunalt  
 samarbeid til kommunalt  
 oppgavefellesskap 

Enstemmig vedtak: 
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 
 

 17.06.2021 Privatisering av vei og bru  17.06.2021 KO 50/2021 PS 2021/647 2 TEDR KLL 
 Nedre Skaiti 

Enstemmig vedtak: 
1. Veg fra G.nr 70. B.nr 2 Fredheim over G.nr 70. B.nr 1. Statskog. Videre over brua til G.nr 69.B.nr 3. G.nr 69. B.nr 4 til veis ende nedklassifiseres veien fra kommunal vei til privat 

vei. jfr veiloven § 8 

2. Saltdal kommune skal ikke ha noen deltagelse som veieier. 

3. Det forutsettes at ny veieier ivaretar nødvendige hensyn for offentlige myndigheters tilgang til veien, og andre som har eller som bør ha en naturlig adgang til å benytte veien. 
 

 17.06.2021 Klage på kommunestyrets  Godkjent 17.06.2021 KO 48/2021 PS 2017/2342 160 PLUT FTJ 
 vedtak. Fastsettelse av lokal  
 forskrift for snøskuterløype 

Vedtak: 



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. 
 

 17.06.2021 Evaluering av  Godkjent 17.06.2021 KO 56/2021 PS 2018/604 22 OVKU ELB 
 ressursfordelingsmodellen  
 Saltdalsskolen 

Enstemmig vedtak: Saken utsatt til 28. oktober. 
 

 

 

 17.06.2021 Søknad om avvik fra  Godkjent 17.06.2021 KO 57/2021 PS 2018/604 26 OVKU ELB 
 Kommunestyrevedtak 

Enstemmig vedtak:  
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. 
 

 17.06.2021 Klage på vedtak om ileggelse  17.06.2021 KO 47/2021 PS 2020/952 10 PLUT KST 
 av tvangsmulkt 

Enstemmig vedtak 
1. Med bakgrunn i at arbeidet med opprydding rundt hotellet er godt i gang utsetter kommunen fristen med ferdigstillelse til den 20. september. 
2. Saken tas opp i kommunestyret den 23. september for endelig avgjørelse. 
 

 17.06.2021 Revisjon av kommunens  17.06.2021 KO 63/2021 PS KDR ANP 
 brannordning. 

Enstemmig vedtak: 
• Saltdal kommune vedtar ny brannordning som representantskapet i Salten Brann IKS vedtok den 7. mai 2021. 
• Forslaget til kommunal brannordning som framlegges til behandling er korrigert og justert etter tidligere vedtak i kommunen som innspill til sluttbehandlingen. 
• Kommunen ber representantskapet om å klargjøre planer for implementering av kompetanse og nødvendig bil-materiell. 
 

 30.06.2021 Godkjenning av innkalling 30.06.2021 KO 64/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent. 



 30.06.2021 Ansettelse av ny kommunedirektør                           30.06.2021   KO      65/2021 PS 2021/14 10 FELLES RBE 

Enstemmig vedtak: 

I ledig stilling som kommunedirektør i Saltdal kommune ansettes: Stein Ole Rørvik, Rognan 

 

 30.06.2021 Kontrollutvalgets uttalelse til  Godkjent 30.06.2021 KO 66/2021 PS 2021/687 3 ØKAV
 PVM 
 regnskap og årsmelding 2020 

Enstemmig vedtak: 
1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Saltdal kommune til etterretning.  
2.Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Saltdal Utvikling KF til etterretning. 
 

 

 30.06.2021 Sak om Nerauran rasteplass 30.06.2021 KO 67/2021 PS KDR ANP 

Vedtak: 

Kommunedirektøren utreder alternative muligheter for utvikling av Nerauran rasteplass 

 24.09.2021 Godkjenning av innkalling 24.09.2021 KO 68/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 24.09.2021 Forslag til forskrift om påslipp  24.09.2021 KO 74/2021 PS 2021/496 1 TEDR KLL 
 av fettholdig avløpsvann -   
 Saltdal kommune 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann – Saltdal kommune godkjennes   
   

 24.09.2021 Sluttbehandling.  Godkjent 24.09.2021 KO 71/2021 PS 2019/1019 38 PLUT FTJ 
 Detaljreguleringsplan for  
 Parkeringsplass Skaiti, PLanid  
 2019006 

Vedtak:  
1. I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for parkeringsplass Skaiti, planid 2019006 med tilhørende bestemmelser. 



2. Planbeskrivelse oppdateres i forhold til drift og vedlikehold.  Saltdal kommune inngår avtale om drift og vedlikehold 
 

 24.09.2021 Ungdomsråd representert i  24.09.2021 KO 70/2021 PS 2018/1250 192 OVKU ELB 
 utvalg oppvekst- kultur og  
 miljøutvalg 

Vedtak: 
1. En representant fra ungdomsrådet tildeles en fast plass i Oppvekst, Kultur og miljø utvalget. Ungdomsrådet oppnevner selv en representant.  
2. Plassen vil inkluderes i de politiske prosessene gjennom en rådgivende rolle og inkluderer også talerett i OMK-utvalget. Representanten har også anledning til å 

fremme egne saker ungdomsrådet eniges om. 
3. Det arrangeres en årlig ungdomspolitisk dag med ungdom og politikere. 
4. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at Ungdomsrådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. 
 

 24.09.2021 Klage på kommunestyrets  Godkjent 24.09.2021 KO 72/2021 PS 2017/2342 171 PLUT FTJ 
 vedtak om snøskuterløype 

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyrets vedtak i sak 48/21 opprettholdes. Saken oversendes Statsforvalteren i Nordland for videre ekspedering. 
 

 24.09.2021 Driftsmodeller Vensmoen  Godkjent 24.09.2021 KO 69/2021 PS 2018/684 27 KULT ERS 
 museum   

Vedtak:  

1. Saltdal kommune er positive til arbeidet som er lagt ned for etablering og drift av Vensmoen museum 

2. Fremtidig drift avklares ved reforhandling av samarbeidsavtalen mellom Saltdal kommune og Nordlandsmuseet i løpet av 2022.  
 

 24.09.2021 Orienteringer kommunestyret  24.09.2021 KO 75/2021 PS 2019/1256 88 KDR ANP 
 24.09.21 

Enstemmig vedtak: Orienteringene tas til orientering. 
 

 24.09.2021 Klage på vedtak om ileggelse  24.09.2021 KO 73/2021 PS 2020/952 10 PLUT KST 
 av tvangsmulkt 

Enstemmig vedtak: 

Med bakgrunn i at arbeide med opprydding på Polarcirkelen eiendom AS er gjennomført frafaller Kommunestyrets vedtak om ileggelse av tvangsmulkt.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.10.2021 Godkjenning av innkalling 28.10.2021 KO 76/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent. 

 28.10.2021 Tilstandsanalyse skolebygg 28.10.2021 KO 85/2021 PS 2021/69 13 BYGG LIA 

Enstemmig vedtak 
1. Det startes planlegging av saneringen av paviljongen og reetablering av nye undervisningsarealer ved Rognan barneskole. Samtidig startes samarbeidet med å 

avdekke skolens framtidige behov for undervisningsareal. 
Behovet planlegges med utgangspunkt i folketallsframskrivningen og i nært samarbeid med rektor, ansatte og elevrepresentant ved skolen. Det ses samtidig på en ny 
ventilasjonsløsning for det som beskrives som 76-bygget ved Rognan barneskole, og det tilknyttes smartløsninger for hele bygningsarealet.  

2. Det avsettes kr. 1,5 mill. i 2022, til rådgiver for et forprosjekt og detaljprosjektering av tilpasningene til det framtidige undervisningsarealet ved Rognan barneskole 
og bedre innemiljøet ved 76-bygget.  

3. Det avsettes kr. 72 mill. i 2023, til sanering av paviljongen ved Rognan barneskole og til oppføring av ny skoledel tilpasset framtidig undervisningsbehov og 
foreslåtte utbedringer 76-bygget.  

4. Det avsettes kr. 7,5 mill. i 2024 til utskiftinger av alle vinduer i det eldste bygningsdel fra 1964 ved Rognan ungdomsskole. Samtidig gjennomføres etterisolering av 
yttervegg og utskifting av trekledningen.  

5. Formingsbygget ved Røkland skole avvikler driften for dette bygget innen utgangen av skoleåret 2021/2022. Tilbudet i bygget overføres til andre lokaler ved skolen.  
6. Formingsbygget ved Røkland skole saneres for å forskjønne uteområdet ved skolen og øke avstanden til nærmeste nabo. Det avsettes kr. 3,0 mill. i 2022, til sanering 

av formingsbygget ved og til opparbeidelse av plen/parkareal i tomta.  
7. Det settes av 2,0 mill. i 2022, til å gjennomgå og utbedre manglene ved brannsikkerhet ved skolene i Saltdal.  
8. Det avsettes 4,0 mill. i 2023, til utskifting og oppgraderinger av de eldste ventilasjonsanlegg ved Røkland skole. 
    



 28.10.2021 Videre oppfølging -  28.10.2021 KO 79/2021 PS 2018/604 35 OVKU ELB 
 Ressursfordelingsmodell  
 Saltdalsskolen 

Enstemmig vedtak: 
1. Resursfordelingsmodellen skal være en modell der elevene i Saltdalskolene får et fullverdig og likestilt grunnskoletilbud, der opplæringsloven følges. 
2. Ressursfordelingsmodellen skal videreføres men tildelingen skal heves til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i 

økonomiplanperioden 2022-2025. 
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren om en grundig analyse og gjennomgang av innhentede opplysninger, der alle parter har fått lik mulighet for medvirkning, 

inklusive lik informasjon til samme tid.  
4. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede kombinasjonsmodeller med fulldelte skoler tilpasset Saltdalskolene. 
5. Utredningen oversendes oppvekst, kultur og miljøutvalg for videre behandling. 
6. En ekstra fagdag avholdes i januar 2022 med «grunnskolen i Saltdal» som tema der alle involverte parter fordyper seg i spørsmål og utfordringer rundt skolene våre.  
 

 

 28.10.2021 Oppfølging  Godkjent 28.10.2021 KO 88/2021 PS 2018/604 36 OVKU ELB 
 kommunestyrevedtak 41/18 -  
 sammenslåtte klasser i  
 kjernefag 

Enstemmig vedtak: 

Kommunestyret tar Utdanningsforbundet Røkland skoles melding om at søknaden er trukket til orientering. 
 

 28.10.2021 Premissnotat - arbeidsgruppe  28.10.2021 KO 86/2021 PS 2019/707 19 BYGG LIA 
 Byggforvaltning. 

Enstemmig vedtak 
Arbeidsgruppa premissnotat tas til orientering. 
Byggforvaltningens betydning for kommunens tjenester og tilbud må styrkes og innarbeides i framtidig planlegging og budsjettering. 
Arbeidsgruppas forslag til tiltaksplan og milepælsplan godkjennes og innarbeides i kommende økonomiplaner med oppstart i økonomiplanperioden fra 2022 – 2025. 
  

 28.10.2021 Felles ansvar i Salten - 28.10.2021 KO 83/2021 PS 2019/268 37 KDR ANP 
 Ressurs 

Enstemmig vedtak: 
1.Saltdal kommune slutter seg til Salten regionråds anbefaling om å øke ressursen til Felles ansvar Salten.  
2.For beregning av kommunal kontingent benyttes modell 2 - grunnbeløp + fordeling etter antall innbyggere. 
3.Kostnader til økning av ressurs til Felles Ansvar innarbeides i økonomiplanperioden 2022-2025; Totalt kr 139 982 som fordeles slik: 
 



År Beløp 
År 2022 kr 22 100 
År 2023 kr 32 057 
År 2024 kr 39 284 
År 2025 kr 46 541 
4. Under forutsetning av de andre kommunens tilslutning.  
 

 

 

 

 

 28.10.2021 Tertialrapport II 2021 Justeringer etter avtale 28.10.2021 KO 77/2021 PS 2021/343 61 ØKAV CNY 

Vedtak; 

1.Tertialrapport II 2021 vedtas med følgende budsjettendringer:  

 

  Konto Ansvar Funksjon Beløp 

Økt Rammetilskudd 18000 8002 840 -89 000,- 
Konsesjonskraftsinntekter 16502 8006 321 158 000,- 
Renteutgifter 15000 8100 870 -1 000 000,- 
Økte inntekter introtilskudd 18100 3502 850 -1 558 700,- 
Økt behov for sosialbidrag 14701 3502 281 600 000,- 
Innkjøp ved nybosetting 14707 3502 242 70 000,- 
Økt bruk av tolk i tjenester 11209 3502 242 50 000,- 
Økt introlønn 10890 3502 275 100 000,- 
Reise, opplæring bosatte 11600 3502 281 35 000,- 
Oppgradering FlyVo 12402 3502 242 90 000,- 
Reduksjon andre statlige tilskudd 18100 3502 850 613 700,- 
Kompensasjon drift ekstra kostnader 
Covid -19 Fordeles Fordeles Fordeles 931 000,- 



 

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å regulere pensjon i henhold til nye prognoser. 

 

 28.10.2021 Sluttgodkjenning.  Godkjent 28.10.2021 KO 84/2021 PS 2017/1649 166 PLUT FTJ 
 Kommunedelplan for  
             Skjerstadfjorden 

Enstemmig vedtak 

I medhold av Plan – og bygningslova § 11-15 jfr. 9-3 vedtas kommunedelplan for sjøområdene med tilhørende plankart og planbestemmelser i Saltdal kommune.  

Vedtaket av kommunedelplanen kan ikke påklages. 
 

 28.10.2021 Kontorjustering av  Godkjent 28.10.2021 KO 78/2021 PS 2021/1093 1 ØKAV SSP 
 Eiendomsskatt 

Vedtak: 

Det foretas en kontormessig oppjustering av gjeldene takster for skatteåret 2022 på 10 %, jf. Eiendomsskatteloven § 8A-4. 
 

 28.10.2021 Skaiti Veilag. Søknad om  Godkjent 28.10.2021 KO 82/2021 PS 2021/1018 2 PLUT ISK 
 medvirkning til verdiskapning  
 ved innfallsport til Junkerdal  
 nasjonalpark 

Vedtak 

Tilskudd til utbedring av bru i Ner-Skaiti ses i sammenheng med budsjett 2022. 
 

 28.10.2021 Akkumulert underskudd 14                                     28.10.2021 KO 80/2021 PS 2021/1069 1 HEOM MST 
 900 Avdeling helse og omsorg 

Enstemmig vedtak: 

Akkumulert underskudd avdeling helse og omsorg inkluderes i budsjettprosessen for 2022.  
  

 28.10.2021 Brukerundersøkelse                                       28.10.2021 KO 87/2021 PS 2021/1069 2 HEOM MST 
 omsorgsboliger sentralt på   
 Rognan 



Enstemmig vedtak 

Alternativ C: Kommunen analyserer det totale behovet for omsorgsboliger ut fra verktøy som Helse-økonomisk analyse AS har utarbeidet for KS, uten ekstra kostnader 
og ser på funnene opp mot rapporteringen fra tildelingskontoret de siste tre årene. 
   

 28.10.2021 Havneavgift ved Rognan-kaiaGodkjent. 28.10.2021 KO 81/2021 PS 2019/1311 2 KULT ERS 

Enstemmig vedtak.  
1) Fra 1.januar 2022 kreves det inn havneavgift ved Rognan-kaia.  
2) Selvkostprinsippet skal legges til grunn og priser utarbeides i samarbeid mellom økonomiavdelingen og tjenesteområde kultur. 
3) Rutiner for innkreving av havneavgift utarbeides i samarbeid mellom økonomiavdelingen og tjenesteområde kultur. 
4) Havneavgiften inntektsføres på ansvar 5011(Rognan-bryggene). 

 

 16.12.2021 Godkjenning av innkalling 16.12.2021 KO 89/2021 PS [Ufordelt] [Ufordelt] 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjennes.  

 16.12.2021 Politisk møteplan 2022 Godkjent 16.12.2021 KO 98/2021 PS 2018/1250 196 FELLES ANP 

Enstemmig vedtatt: 
1. Møteplan for 2022 godkjennes med formannskapets og kommunestyrets endringer.  
2. Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke 

er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig. 
 
 16.12.2021 Framtidig organisering av PPT 16.12.2021 KO 93/2021 PS 2020/55 21 OVKU ELB 
 i Saltdal 

Enstemmig vedtak: 
1. Saltdal kommune sier opp vertskommuneavtalen med Fauske kommune fra 01.01.22.  
2. En ny PP tjeneste organiseres under avdeling oppvekst og kultur  
3. Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå forhandlinger med aktuelle kommuner om et interkommunalt samarbeid. En eventuell samarbeidsavtale legges frem 

for Kommunestyret til politisk behandling 
4. Det forutsettes at utvalg for oppvekst/kultur og miljø fortløpende holdes orientert om utredning av PPT i Saltdal. 
  

 16.12.2021 Anmodning om bosetting  16.12.2021 KO 92/2021 PS 2021/1165 1 OVKU KSO 
 flyktninger 2022 

Vedtak: 



1.Kommunestyret vedtar at Saltdal kommune bosetter inntil 10 flyktninger i 2022. Familiegjenforening kommer i tillegg. 
 

 16.12.2021 Årsbudsjett 2022 -  Godkjent. 16.12.2021 KO 99/2021 PS 2021/829 10 ØKAV CNY 
 Økonomiplan 2022-2025 

Vedtak:  

Prioriterte tiltak 2022 2023 2024 2025 
Opprettholde 
jordmorstilling i 100% 

 kr            153 000  kr           153 000  kr             153 000  kr         153 000 

Opprettholde drift 
Rognan samfunnshus 

 kr            185 000  kr           185 000  kr             185 000  kr         185 000 

Økning utgifter 
grunnskole 

 kr            750 000  kr        1 500 000  kr          1 500 000   

Ungt entrepernørskap  kr              50 000  kr             50 000  kr               50 000  kr            50 000 
Frivillighetens år 2022  kr              75 000       
Helsesykepleier  kr            150 000  kr           150 000  kr             150 000  kr         150 000 
Vintervedlikehold 
Skipmannvikfjell og 
Botnvann 

 kr            300 000       

Sum  kr        1 663 000  kr        2 038 000  kr          2 038 000  kr         538 000 
Til inndekning: 2022 2023 2024 2025 
Økning rammetilskudd 
ny regjerning 

 kr            550 000  kr           800 000  kr             800 000  kr         800 000 

Reduksjon 
rammejustering 
sentraladministrasjon 

 kr            300 000  kr           300 000  kr             300 000  kr         300 000 

Reduksjon 
reisekostnad(konto 
1.11500 og 1.11600) 

 kr                       -     kr           100 000  kr             100 000  kr                     -    

Opphør rådgiverstilling 
oppvekst/kultur 

 kr            400 000  kr           850 000  kr             850 000  kr         850 000 

Drift/parkering 
snøscooter løype 

 kr            200 000       



Besparelse investering 
Slipen Scene 

 kr            230 000       

Sum  kr        1 680 000  kr        2 050 000  kr          2 050 000  kr      1 950 000 
Ytterligere avsetning 
disposisjonsfond 

 kr              17 000  kr             12 000  kr               12 000  kr      1 412 000 

Investering: 2022 2023 2024 2025 
          
Slipen Scene endring 
investering 

-kr     10 000 000  kr     10 000 000  kr       10 000 000   

 Nytt biblioteksystem   kr            139 000       
 Verbalforslag prosjekt 
fremtidige  boligtomter  

 kr            250 000       

 Reduksjon investering 
kulturkontoret (rest kr. 
1.111')  

-kr           389 000   

  

 
1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for 

Saltdal kommune. Kommunestyrets vedtak er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte avdelingenes driftsbudsjett.  
2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å disponere de bevilgede midler innenfor de rammer som kommunestyret har bestemt og på nivået stadfestet i punkt 1. 

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.  

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å avsette til og bruke av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger.  
4. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  
5. Betalingssatser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget. Egenandel for pleie, rehabiliterings- og omsorgstjenester økes 

med 3,5 prosent med virkning fra 01.01.2022 Forøvrig fastsettes kommunale avgifter og gebyrer i tråd med eget vedtak i kommunestyret.  
6. Det vedtas ihh til budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering (første- og andre ledd) et samlet låneopptak på kr 97,20 mill. i 2022 til følgende investeringer, jfr. 

Bevilgningsoversikt investering andre ledd:  
1. ENØK-tiltak  
2. Etablering av carporter for hjemmesykepleien ved omsorgsboligene Rognan  
3. Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger) 2021  
4. Renovere kjøkken/spisestue Høyjarfall barnehage   
5. Utbedre kontorforhold på Kulturkontoret  
6. Erverv av industriareal Osøyra, inkludert områdeplan/reguleringsplan   
7. Omsorgsboliger Vensmoen  
8. Helsehus prosjekteringsmidler  



9. Slpen Scene   
10. Fullføre Vensmoen friidrettsbane  
11. Oppgradering nettverk skoler   
12. Lekeapparater barnehager  
13. Skolebygg  
14. Spillemiddelanlegg   
15. Digitalt kartverk  
16. Etablering av kommunalt vann og avløp fram til nytt industriområde   
17. Fjerning/restaurering av demning ved Mølndammen  
18. Prosjektering/gjennomføring av inv. knyttet til Reguleringsplan SPAR/Rådhusparken  
19. Reguleringsplan Nygård sør  
20. Systematisk oppgradering av maskinvare, IT   
21. VA. Junkerdal vannverk, ny kilde  
22. Rehabilitering vann/avløp  
23. Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv.  
24. Oppgradering og reasfaltering av veger  
25. Rør-kamera  
26. Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr   
27. Trafikksikring  

 
7. Det vedtas følgende finansielle måltall for budsjettåret 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025 
1. Netto driftsresultat skal være minimum 2,0 prosent  
2. Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 97 prosent  
3. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 5 prosent  

 
8. For å styrke økonomistyringen i Saltdal kommune legges prinsippene bak kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn. Alle politiske beslutninger/saker i 

Saltdal kommune skal utredes og vurderes opp mot konsekvensen beslutningen vil få for kriteriene i kommunal økonomisk bærekraft (KØB); netto driftsresultat, 
gjeldsgrad og disposisjonsfond, før et vedtak kan fattes.  

9. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3a) skrives det i 2022 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen   
1. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Satsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for 

boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.   
2. Det skrive ut skatt på særskilte skattegrunnlag for tidligere «verk og bruk», redusert med fire syvendedeler i 2022, jf. Overgangsregel til eiendomsskatteloven §§3 og 

4 første ledd. Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille.   
3. Etter søknad fritas bygninger til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og/eller bygningen som har historisk 

verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b.   
4. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. Eiendomsskatteloven §7, bokstav c.  
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen eiendomsskattevedtekter tidligere vedtatt av kommunestyret.  

 
10. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr. 30.04. og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.  



11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde felles finansiering.  
 
1. Boligtomter sentralt i Rognan-område 
Kommunestyret ber administrasjonen intensivere arbeidet med fremtidige boligtomter i henhold til tidligere fattet vedtak i kommunestyret i PS 39/18 
Utbyggingsområder Rognan - prioritering. Økte kostnader til konsulentbistand dekkes inn over investeringsbudsjettet for 2022. 
 
2. Ressursfordelingsmodellen  
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede ressursfordelingsmodellen til OKM-utvalgets møte 15.mars 2022. Resultatet av utredning orienteres om i utvalget og i 
påfølgende KS-møte 31.mars 2022. Administrasjonen legger frem forslag til revidert ressursfordelingsmodell for endelig vedtak i KS-møte 23.6.2022. Økt ramme til 
grunnskolene vurderes brukt for å dempe behovet for kutt i lærerstillinger foreslått i budsjettåret 2022. Dette for å sikre at nødvendig lærerkompetanse ikke blir borte i 
påvente av ytterligere økte rammer i budsjettperioden, og en revidert fordelingsmodell. 
 
3. Rett dimensjonering Saltdal kommune. 
Kommunestyre ber kommunedirektøren ha særlig fokus på dimensjonering av tjenestetilbudet i Saltdal kommune. Dette for å møte den demografiske utviklingen slik 
den er beskrevet i utredningen fra Telemarksforskning og det faktum at driftsnivået i kommunen har vært for høyt over mange år. 
 
 4. Vintervedlikehold Skipmannvikfjell og Botnvann 
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede konsekvensene ved å avslutte vedlikehold på de kommunale veiene til Skipmannvikfjell samt Botnvann. I tillegg 
til fastboende er stedene mye benyttet som turområde, i næringssammenheng og som hytteområde. Inntil utredning foreligger finansieres vintervedlikehold ut 2022 
fra økning i rammetilskudd. 
 

 16.12.2021 Vedtekter Saltdal ungdomsråd Godkjent 16.12.2021 KO 94/2021 PS 2017/2410 10 KULT RST 

Enstemmig vedtak:  
De nye vedtektene for Saltdal ungdomsråd gjøres gjeldene fra 1. januar 2022. 
Det utarbeides rutiner for arbeid internt i ungdomsrådet og i kommunens saksbehandling. 

 

 16.12.2021 Dam Mølnvatnet. Valg av   16.12.2021 KO 90/2021 PS 2018/824 60 PLUT AHA 
 endelig sikringstiltak. 

Vedtak: 
1. Saken utsettes 
2. Eventuelle spørsmål må sendes administrasjonen innen 22.12.21.   
  

 16.12.2021 Omsorgsboliger Vensmoen 16.12.2021 KO 96/2021 PS 2021/83 58 PLUT TME 

Vedtak: 



1. Prosjektet videreføres til en forprosjekts- og prosjekteringsfase, med forutsetning om maksimalt tilskudd fra Husbanken. 
2. Dersom prosjekteringsfasen ikke medfører økte rammebetingelser vil prosjektet videreføres til en utførelsesfase. 

 

 16.12.2021 Etablering av team for   16.12.2021 KO 97/2021 PS 2021/1069 7 HEOM MST 
 hverdagsmestring og   

Enstemmig vedtak:  

"Med henvisning til kommunens helse-, omsorg- og sosialplan 2020-2030; strategi nr 1 "Sjef i eget liv"; søkes "Saltdalsmodellen" for hverdagsmestring og 
hverdagsrehabilitering implementert i helse- og omsorgstjenesten. 

 

 

 

 

 16.12.2021 Rullering av handlingsplan for Godkjent 16.12.2021 KO 95/2021 PS 2021/1035 2 KULT COL 
 idretts- og nærmiljøanlegg 

Enstemmig vedtatt:  
Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg vedtas som følger: 
 
Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 
 

Anlegg 
 Eier Sted Bygge- 

start Kostnad anlegg 

1. Sparebank1 Arena FKSK Rognan 2018 40 000 000 
2. Rehabilitering av sportsgulv i Saltdalshallen Saltdal kommune Rognan 2019 2 280 000 
3. Friidrettsbane Vensmoen Saltdal kommune Vensmoen 2021 5 100 000 
4. Nytt lysanlegg i Saltdalshallen Saltdal kommune Rognan 2022  
5. Skatepark Saltdal Skateboardklubb Rognan 2022  
6. Elgbane Saltdal JFF Prestmoen 2022  



7. Leirduebane Saltdal JFF Prestmoen 2022  
8. Universell utforming av Saltdalhallen Saltdal kommune Rognan 2022  
9. Lagerrom Saltdalshallen Saltdal kommune Rognan   
10. Rehabilitering av garderobeanlegg, Røkland skole Saltdal kommune Røkland   
11. Rehabilitering av kunstgress FKSK Dragefossen Stadion   
12. Motorsportanlegg Motorsportklubben Saltdal Saltdal   
13. Vannsportanlegg Rognan Saltdal kommune Rognan   
 
 
Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg vedtas som følger: 
 
 
Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 
 

Anlegg 
 Eier Sted Bygge- 

start Kostnad anlegg 

1. Hinderløype og buldrestein på Rognan barneskole Saltdal kommune Rognan 2022 500 000 
2. Pumptrack på Rognan ungdomsskole  Saltdal kommune Rognan 2022  
3. Sykkelløype/ pumptrack Rognan barneskole Saltdal kommune Rognan 2022  
4. Balløkke Rognan barneskole Saltdal kommune Rognan 2022 730 000 
5. Multisportanlegg i Rognan sentrum Saltdal kommune Rognan   
6. Trekk til akebakke/ skileikanlegg     
7. Sandhåndballanlegg Rognan IL Rognan   
8. Tursti til fugletårnet  Fiskvågvannet   
 

 16.12.2021 Økonomireglement Godkjent 16.12.2021 KO 100/2021 PS 2019/1324 29 ØKAV CNY 

Enstemmig vedtatt: 
1. Saken utsettes.  
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gi administrasjonen de nødvendige fullmakter for å avslutte regnskapet for 2021 i formannskapsmøtet 21.12.21.  

 



 16.12.2021 Finansreglement Godkjent 16.12.2021 KO 101/2021 PS 2019/1324 30 ØKAV CNY 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes. 

 

 16.12.2021 Kommunale avgifter og  Godkjent 16.12.2021 KO 91/2021 PS 2021/1221 1 TEDR KLL 
 gebyrer 2022. Fastsettelse av  
 gebyrer.  

Enstemmig vedtak: 
Med hjemmel i "Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg", "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune", "Forskrift om slamavskillere, privet, tette 
tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune", "Brann- og eksplosjonsvernloven § 28", "Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Saltdal 
kommune", og "Lov om vern mot forurensninger og om avfall §§ 26 og 34", vedtas kommunale gebyrer 2022 som fremlagt i nevnte tabell. 
Kommunale avgifter og gebyrer 2022 
Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp. Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³. 
Boenheter under 75 m² betaler forbruksgebyr for 150 m³. 
Fritidsboliger/ hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150 m³. 
Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³. 
 

Boenhet over 75 m² Abonnementsgebyr Forbruksgebyr 
(200 m³) 

Totalt årsgebyr inkl. 
mva. 

Vanngebyr 3 331 3 242 6 573 
Avløpsgebyr 3 073 3 080 6 153 
Sum inkl. mva. 6 404 6 322 12 726 

 
Boenhet under 75 m² og Fritidsbolig/ hytte. Abonnementsgebyr Forbruksgebyr 

(150 m³) 
Totalt årsgebyr 

Vanngebyr 2 221 2 432 4 652 
Avløpsgebyr 2 048 2 310 4 358 
Sum inkl. mva. 4 269 4 742 9 011 

 
Enhetspris pr. m³ inkludert mva. 
Vann 16,21 
Avløp 15,40 

 



Næring under 55 m³ Abonnementsgebyr Forbruksgebyr 
kr/m³ (25 m³) 

Totalt årsgebyr 

Vanngebyr 2 221 405 2 626 
Avløpsgebyr 2 048 385 2 433 
Sum inkl. mva. 4 269 790 5 059 

 
Næring under 225 m³ Abonnementsgebyr Forbruksgebyr 

kr/m³ (200 m³) 
Totalt årsgebyr 

Vanngebyr 6 663 3 242 9 905 
Avløpsgebyr 6 145 3 080 9 225 
Sum inkl. mva. 12 808 6 322 19 130 

 
Næring over 225 m³ Abonnementsgebyr Forbruksgebyr 

kr/m³ (400 m³) 
Totalt årsgebyr 

Vanngebyr 8 883 6 484 15 367 
Avløpsgebyr 8 193 6 160 14 353 
Sum inkl. mva. 17 077 12 644 29 721 
 
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsnett 
Engangsgebyr for tilknytning 
kr/abonnent inkl. mva. 

Vann Avløp 
2 500 2500 

 
Engangsgebyr for tilknytning på gnr. 10 og 11. 
(11/418 K-sak 45/11) 

 50 000 kr/abonnent inkl. mva. 

75 000 kr/abonnent inkl. mva. for ny 
stikkledning inntil husvegg. 

 
Leie av vannmåler 
Leie pr. år inkl. mva. 241 

 
Plomberingsgebyr 
Plomberingsgebyr pr. tilfelle inkl. mva. 750 

 
Tømming av septiktanker: 



Tømmegebyr for: Bolig/ Fritid 
Årlig tømming. Inkl. mva. 2 011 
Tømming 2. hvert år. Inkl. mva. 1 006 
Tømming 4. hvert år. Inkl. mva. 503 

 
Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann, blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnader fra Iris 
AS. 
(Informasjon til alle med slamavskillere "Informasjon Slamtømming" og "Slamtømming - Anbud - Næringsdrivende", sak 10/173.) 

 
Avfallsgebyr:  
Kommunal andel pr. abonnent inkl. mva. 0,00 
Iris andel Iht. IRIS vedtatte gebyrsatser for husholdningsrenovasjon 

 Gebyrsatser vedtatt representantskapsmøte 
Eksempel eks. kommunal andel: 
Grunngebyr pr. år. Inkl. mva. 3 042 
80 liter pr. år. Inkl. mva. 3 042 

130 liter pr. år. Inkl. mva. 3 575 
 

Behovsprøvd Feie- og tilsynsgebyr:  
Inklusiv kommunal andel fordelte kostn. 50 
Salten Brann IKS – Bolig inkl. mva. 155 
Salten Brann IKS – Hytte/Fritid inkl. mva. 94 

 
Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal", sak 60/11, K-sak 91/21 
Kommunale avgifter og gebyrer er basert på selvkostprinsippet. 

 
      

 17.12.2021 Godkjenning av innkalling 17.12.2021 KO 102/2021 PS [Uf 

Ingen saker registrert her – kun oppropp siden kommunestyret gikk over 2 dager 16.-17. desember. Alle saker er registrert på 16.12.21 


