
 

 

Saltdal kommune 

 

 
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyre 

Møtested: , Menighetssenteret 

Dato: 23.06.2022 

Tidspunkt: 09:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rune Berg Leder SP 
Sverre Breivik Nestleder SALT 
Ann Kristin Larsen Medlem FRP 
Ole Bøhlerengen Medlem H 
Truls Paulsen Medlem AP 
Kjell Magne Johansen Medlem AP 
Kim Mietinen Medlem SP 
Tove Berre Medlem SP 
Per Arne Knædal Medlem SP 
Jan Arild Ellingsen Medlem FRP 
Jim Hansen Medlem FRP 
Lone Elvenes Medlem FRP 
Tora Lovise Wårheim 
Johansen 

Medlem SALT 

Olav Eldøen Medlem RØ 
Tone Bakke Medlem RØ 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Wenche Skarheim MEDL AP 

Gunnar Eriksen Johansen MEDL SP 
Kenneth Andersen MEDL SP 

Christian Ruså MEDL SP 
Paul Gunnar Jansen MEDL H 

Eskild Storteig MEDL AP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Finn-Obert Bentsen Wenche Skarheim AP 
Roald L. Kristensen Gunnar Eriksen Johansen SP 

Janne Grauer Myrvoll Kenneth Andersen SP 
Janicke Lekang Christian Ruså SP 

Jon Helge Johansen Eskild Storteig AP 



 

Merknader 
Kommunestyret var vedtaksfør med 20 representanter. 
Sakslisten: 
I innkallingen framkom det feil i saknummerserien på saksnummer: Protokollen har slik 
tildeling: 62/22 Vensmoen omsorgsbolig: endringsforslag sak PS 12/22, 63/22 Revisjon 
helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse og 64/22 Ressursfordeling til grunnskolene i Saltdal 
 Rune Berg foreslo å flytte sak 64/22 Ressursfordeling til skolene som første sak etter lunsj. 
Enstemmig vedtatt.  
Kulturskolen: Framviste innslag på skjerm.  
 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anita Paulsen Organisasjonsrådgiver 

Stein Ole Rørvik Kommunedirektør 
Mona Storteig Avdelingsdirektør 

Sølvi Åsheim Avdelingsdirektør 
Bente Elisabeth 
Strømsnes 

HR-sjef 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som 
ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



Saksliste 

 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

 
Lukket 

PS 48/22 Godkjenning av innkalling  

PS 49/22 Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 med tiltaksplan  
PS 50/22 Prioritering for framtidig bygningsvedlikehold  
PS 51/22 Samhandlingsmodellen - Vensmoen Kompetansesenter, Sluttrapport  

PS 52/22 Forskrif t om motorferdsel på vassdrag, Saltdal kommune, Nordland   
PS 53/22 Delegering av motorferdselsaker etter § 6 i forskrif t om motorferdsel i 

utmark 
 

PS 54/22 Saltdal Utvikling KF - Årsregnskap og årsrapport for 2021  
PS 55/22 Saltdal Utvikling KF - styrehonorar  
PS 56/22 Valg av representanter til styret i Saltdal Utvikling KF for 2022  

PS 57/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 Saltdal kommune  
PS 58/22 Avklaring om gjennomføring av investeringsprosjekt. Parkeringsplass i 

Skaiti i forbindelse med skuterløype Skaiti - Grensen 
 

PS 59/22 Skaiti Veilag. Fornyet søknad om tilskudd til bru nedre Skaiti   
PS 60/22 Endret kostnadsramme Junkerdal vannverk  
PS 61/22 Søknad om permisjon  

PS 62/22 Vensmoen omsorgsbolig: endringsforslag sak PS 12/22  
PS 63/22 Revisjon - Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse  
PS 64/22 Ressursfordeling til grunnskolene i Saltdal  

RS 15/22 Protokoll kommunestyre 02.06.22  
RS 16/22 Saltdal kontrollutvalg: Protokoller f ra utvalgets møte 13. mai  
RS 17/22 Er 65+ utgått på dato?  
RS 18/22 Tverretatlig samarbeid for å hindre etablering - rekruttering og utvikling 

av kriminelle MC-miljø i Nordland 

 

RS 19/22 Nominerer din kommune/fylkeskommune til prisen årets 
f rivillighetskommune 2022 

 

PS 48/22 Godkjenning av innkalling 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Det framkom ingen merknader til innkallingen.  

Sakslisten: 
Det ble orientert om feil i saksnummerserien; nummertildeling 63/22 Revisjon helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse og 64/22 Ressursfordelingssaken. 
Rune Berg foreslo å flytte sak 63/22 Ressursfordeling til skolene som første sak etter lunsj. 
Enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

PS 49/22 Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 med tiltaksplan 

Kommunedirektørens innstilling 

Trafikksikkerhetsplan for 2022 – 2026 godkjennes med fremlagt prioriteringsliste 

  
  
 



  

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Det ble presisert at km grense er 50 og 60 i 
Medby krysset ikke 80km slik de står beskrevet i saksframlegget.  
Det ble ikke fremmet endringsforslag. Enstemmig vedtatt.  
  
 

Enstemmig innstilling:  
Trafikksikkerhetsplan for 2022 – 2026 godkjennes med fremlagt prioriteringsliste 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Ordfører refererte formannskapets innstilling. Saksbehandler Frode Tjønn var tilstede under 
behandling av saken og besvarte spørsmål. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

  

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak:  

Trafikksikkerhetsplan for 2022 – 2026 godkjennes med fremlagt prioriteringsliste. 

PS 50/22 Prioritering for framtidig bygningsvedlikehold 

Kommunedirektørens innstilling 

Saltdal kommune godkjenner den prioriteringen som er foreslått for tilstandsanalyse på 

kommunens bygninger, for å skaffe seg oversikt over etterslepet på kommunens bygningsmasse. 
  

  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Det blir innledning av saksbehandler i 
kommunestyret.  

Det ble ikke fremmet endringsforslag. Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig 
vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling: 
Saltdal kommune godkjenner den prioriteringen som er foreslått for tilstandsanalyse på 
kommunens bygninger, for å skaffe seg oversikt over etterslepet på kommunens 
bygningsmasse. 



Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Kjell Magne Johansen Med følgende tillegg: 
Med følgende unntak vedrørende tabell Byggningsoversikt 
sanering/avhending. Paviliongene Fløyveien avhendes (grønn farge) 

 

Saksbehandler Leif Inge Almo innledet i saken og besvarte spørsmål. Ordfører refererte 
formannskapets innstilling. Det ble gjennomført gruppemøter.   

Votering  

Formannskapets innstilling: Fikk 14 stemmer og ble vedtatt. Tilleggsforslaget fra AP og Rødt 
fikk 6 stemmer og falt.   

 

Vedtak: 

Saltdal kommune godkjenner den prioriteringen som er foreslått for tilstandsanalyse på 
kommunens bygninger, for å skaffe seg oversikt over etterslepet på kommunens 
bygningsmasse. 

PS 51/22 Samhandlingsmodellen - Vensmoen Kompetansesenter, Sluttrapport 

Kommunedirektørens innstilling 

Rapporten tas til orientering.  
  

  
 

Kommunestyres behandling i møte den 31.03.2022: 

 

Ordfører foreslo å trekke saken med bakgrunn i at saksbehandler ikke kunne være tilstede. Saken tas 
opp senere. Enstemmig vedtatt.  
 
Enstemmig vedtak 

Saken trekkes.  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Saksbehandler Brit Elin Paulsen innledet i saken. Ordfører refererte innstillingen. Det ble ikke 
fremmet endringsforslag. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 



PS 52/22 Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Saltdal kommune, Nordland 

Kommunedirektørens innstilling 

Forskrift om motorferdsel på vassdrag i Saltdal kommune vedtas 
  

  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Saksbehandler Ørjan Alm var til stede i saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling:  
Forskrift om motorferdsel på vassdrag i Saltdal kommune vedtas. 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Ordfører refererte innstillingen. Det ble ikke fremmet endringsforslag. Formannskapets 
innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak:  

Forskrift om motorferdsel på vassdrag i Saltdal kommune vedtas. 

PS 53/22 Delegering av motorferdselsaker etter § 6 i forskrift om motorferdsel i 
utmark 

Kommunedirektørens innstilling 

1.Kurante motorferdselsaker etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark delegeres til 

administrasjonen. 
2.Delegeringsreglementet oppdateres i tråd med vedtaket.  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Saksbehandler Ørjan Alm orienterte kort om 
saken. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtak.  

  

 

Enstemmig innstilling 



1. Kurante motorferdselsaker etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark delegeres til 
administrasjonen. 

2. Delegeringsreglementet oppdateres i tråd med vedtaket. 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Ordfører refererte innstillingen. Det ble ikke fremmet endringsforslag. Formannskapets 
innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak. 

1. Kurante motorferdselsaker etter § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark delegeres til 
administrasjonen. 

2. Delegeringsreglementet oppdateres i tråd med vedtaket. 

PS 54/22 Saltdal Utvikling KF - Årsregnskap og årsrapport for 2021 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes. 

2. Netto driftsresultat på kr 31 684 for 2021 settes på bundet fond og disponeres av foretaket. 
  
 

  
  

  
  
 

  

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse ble sendt formannskapet til orientering på epost 10. juni  Saken 
utsettes til ekstra møte i formannskapet 23. juni.  

 

Enstemmig vedtak: 

Saken utsatt til ekstra møte 23. juni 

Formannskaps behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Kim Mietinen erklærte seg inhabil. Ole Bøhlerengen kom inn som vara. Kjell Magne Johansen 
vara for styremedlem Truls Paulsen. Jf. Forvaltningsloven § 6 e)  Saksbehandler Elin Kvamme 
var tilstede under behandlingen. 



Omforent vedtak: Pkt. 2 i innstillingen fjernes. Innstillingen med omforent vedtak enstemmig 
vedtak. 

 

Enstemmig innstilling: 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes. 
  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Formannskapet behandlet saken i ekstra formannskap 23. juni. Truls Paulsen og Kim Mietinen 
erklærte seg inhabile i saken, jf. forvaltningsloven § 6 e). Ingen vararepresentanter. 
Kommunestyret var 18 stemmeberettigede i saken.  

Saksbehandler Elin Kvamme innledet i saken.   

 Det ble ikke fremmet endringsforslag. Varaordfører refererte formannskapets innstilling som ble 
enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig vedtak:  

1. Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes. 

PS 55/22 Saltdal Utvikling KF - styrehonorar 

Kommunedirektørens innstilling 

1.Det gjøres ingen endringer på styrehonorar for 2022.  

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes til ekstra møte i formannskapet 23. juni.  

 

Enstemmig vedtak: 

Saken utsettes til ekstra møte i formannskapet 23. juni.  

Formannskaps behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Saksbehandler Elin Kvamme var tilstede under behandlingen. 

Kim Mietinen erklærte seg inhabil. Ole Bøhlerengen kom inn som vara. Kjell Magne Johansen 
møtte for styreleder Truls Paulsen. Jf. Forvaltningsloven § 6 e)    

Det framkom ingen endringsforslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling:  
1. Det gjøres ingen endringer på styrehonorar for 2022. 



Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Saken ble behandlet i ekstra formannskap 23. juni. Truls Paulsen og Kim Mietinen erklærte seg 
inhabile i saken, jf. forvaltningsloven § 6 e). Ingen vararepresentanter. Kommunestyret var 18 
stemmeberettigede i saken.  
Det ble ikke fremmet endringsforslag. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Det gjøres ingen endringer på styrehonorar for 2022. 

PS 56/22 Valg av representanter til styret i Saltdal Utvikling KF for 2022 

Kommunedirektørens innstilling 

Ingen innstilling. 

  
  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Enstemmig vedtak: Saken utsettes til ekstra møte i formannskapet 23. juni.  

 

Enstemmig vedtak: 

Saken utsettes til ekstra møte i formannskapet 23. juni.  

Formannskaps behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Rune Berg Styremedlem Truls Paulsen velges for 2 år.  

Styremedlem Trine Kristensen velges for 2 år.  

Styremedlem Karl Petter Johansen velges for 2 år.  

Varamedlem Astri Larsen velges for 1 år.  

Valg av leder: Truls Paulsen velges for 1 år. Enstemmig vedtatt.  

Trine Kristensen velges som nestleder for 1 år. Enstemmig vedtatt.  

 

Saksbehandler Elin Kvamme var tilstede under behandlingen. 

Kim Mietinen erklærte seg inhabil. Ole Bøhlerengen tiltrådte behandlingen. Kjell Magne 
Johansen møtte for styreleder Truls Paulsen. Jf. Forvaltningsloven § 6 e) 

Rune Berg, Sp fremmet forslag.  Votering: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 



Enstemmig innstilling: 

Styremedlem Truls Paulsen velges for 2 år.  

Styremedlem Trine Kristensen velges for 2 år.  

Styremedlem Karl Petter Johansen velges for 2 år.  

Varamedlem Astri Larsen velges for 1 år.  

  
Valg av leder: Truls Paulsen velges for 1 år.  

Valg av nestleder: Trine Kristensen velges  for 1 år.  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Saken ble behandlet i ekstra formannskap 23. juni. Truls Paulsen og Kim Mietinen erklærte seg 
inhabile i saken, jf. forvaltningsloven § 6 e). Ingen vararepresentanter, 18 stemmeberettigede i 
saken.  
Rune Berg leste opp formannskapets innstilling. Det ble ikke fremmet endringsforslag. 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

Styremedlem Truls Paulsen velges for 2 år.  
Styremedlem Trine Kristensen velges for 2 år.  

Styremedlem Karl Petter Johansen velges for 2 år.  
Varamedlem Astri Larsen velges for 1 år.  
  

Valg av leder: Truls Paulsen velges for 1 år.  
Valg av nestleder: Trine Kristensen velges for 1 år.  
  
  

PS 57/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 Saltdal kommune 

Kommunedirektørens innstilling 

  

1.Saltdal kommunes årsberetning/årsmelding for 2021 godkjennes.  
2.Saltdal kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 

3.Tidligere års merfrbruk på kr 6 951 071 dekkes inn i sin helhet. 
4.Tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 7 506 272 dekkes inn i sin helhet. 

5.Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 675 612 er avsatt til disposisjonsfond i 2021. 

  
  

  
 

  



Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2021 ble sendt på epost til formannskapet 10. 
juni. Kommunedirektøren innledet i saken. Økonomisjef Christer Nyrud var tilstede på teams og 
svarte på spørsmål. 

Varaordfører Sverre Breivik refererte kommunedirektørens innstilling. Det ble ikke fremmet 
endringsforslag. Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.   

 

Enstemmig innstiling:  

1. Saltdal kommunes årsberetning/årsmelding for 2021 godkjennes.  
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
3. Tidligere års merforbruk på kr 6 951 071 dekkes inn i sin helhet. 
4. Tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 7 506 272 dekkes inn i sin 

helhet. 
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 675 612 er avsatt til disposisjonsfond i 2021. 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Kommunedirektør Stein Ole Rørvik innledet i saken. Økonomisjef Christer Nyrud tilstede på teams og besvarte 
spørsmål. Det ble ikke fremmet endringsforslag.  
  

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Saltdal kommunes årsberetning/årsmelding for 2021 godkjennes.  

2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2021 godkjennes. 
3. Tidligere års merforbruk på kr 6 951 071 dekkes inn i sin helhet. 
4. Tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 7 506 272 dekkes inn i sin 

helhet. 
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 675 612 er avsatt til disposisjonsfond i 2021. 

PS 58/22 Avklaring om gjennomføring av investeringsprosjekt. Parkeringsplass i 
Skaiti i forbindelse med skuterløype Skaiti - Grensen 

Kommunedirektørens innstilling 

1.Saltdal kommune vedtar investering i 2022 i parkeringsplass Skaiti knyttet til snøskuterløype 

Skaiti - Grensen.   
2.Investeringen finansieres ved låneopptak  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Kommunedirektøren orienterte om saken.  
Omforent endringsforslag til pkt 2. Investeringen finansieres ved låneopptak kr 434 000 samt 
egenkapital på kr 186 000.-  
3. Lånopptaket forutsetter statsforvalterens godkjenning.  



 

Enstemmig innstilling: 

1. Saltdal kommune vedtar investering kr 620 000 i 2022 i parkeringsplass Skaiti knyttet til 
snøskuterløype Skaiti - Grensen.  

2. Investeringen finansieres ved låneopptak kr 434 000 samt egenkapital på kr 186 000,-  
3. Lånopptaket forutsetter statsforvalterens godkjenning.  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte formannskapets innstilling.  
Votering: Formannskapets innstilling vedtatt med 18 stemmer, mot 2 stemmer som ble avgitt av Rødt.  
 

Vedtak: 

1. Saltdal kommune vedtar investering kr 620 000 i 2022 i parkeringsplass Skaiti knyttet til 
snøskuterløype Skaiti - Grensen.  

2. Investeringen finansieres ved låneopptak kr 434 000 samt egenkapital på kr 186 000,-  
3. Lånopptaket forutsetter statsforvalterens godkjenning.  

PS 59/22 Skaiti Veilag. Fornyet søknad om tilskudd til bru nedre Skaiti 

Kommunedirektørens innstilling 

1.Saltdal kommune innvilger Skaiti veilag et engangsvederlag på kr. 100 000,- i forbindelse med 

overtagelse av eier- og driftsansvar for bru og vei til Ner-Skaiti 
2.Beløpet finansieres med følgende beløp fra vedtatt budsjett for 2022: 

-kr. 70 000,- fra ansvar 1010 «Til kommunestyrets disposisjon»  
-kr. 30 000,- fra ansvar 1009 «Tilfeldige utgifter formannskapet»  

  
  
 

  

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Saksbehandler var tilstede under behandling 
av saken.  

Det ble ikke fremmet endringsforslag. Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling  

1. Saltdal kommune innvilger Skaiti veilag et engangsvederlag på kr. 100 000,- i 
forbindelse med overtagelse av eier- og driftsansvar for bru og vei til Ner-Skaiti 

2. Beløpet finansieres med følgende beløp fra vedtatt budsjett for 2022: 
-kr. 70 000,- fra ansvar 1010 «Til kommunestyrets disposisjon»  

-kr. 30 000,- fra ansvar 1009 «Tilfeldige utgifter formannskapet» 



Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte formannskapets innstilling. Det ble ikke fremmet 
endringsforslag. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Saltdal kommune innvilger Skaiti veilag et engangsvederlag på kr. 100 000,- i 
forbindelse med overtagelse av eier- og driftsansvar for bru og vei til Ner-Skaiti 

2. Beløpet finansieres med følgende beløp fra vedtatt budsjett for 2022: 

-kr. 70 000,- fra ansvar 1010 «Til kommunestyrets disposisjon»  

-kr. 30 000,- fra ansvar 1009 «Tilfeldige utgifter formannskapet» 

PS 60/22 Endret kostnadsramme Junkerdal vannverk 

Kommunedirektørens innstilling 

1.Det tas opp ytterligere lån på kr. 3 900 000,-. Totalt lånebehov for gjennomføring av prosjektet 
Junkerdal vannverk blir kr. 6 400 000,-. Dette fordeles på selvkostregnskapet til vann gebyret. 

Vanngebyret økes i snitt med 221 kroner årlig. 
2.Statsforvalter må godkjenne utvidelse av Saltdal kommunes låneramme i 2022/2023 med kr. 

3 900 000,- før vedtaket kan realiseres. 

  
  
 

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen.  

Truls Paulsen, AP foreslo tilføyelse i pkt 1.  "med virkning fra 01.01.2024."  

Votering: Innstillingen med tilføyelse enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig innstilling: 

1. Det tas opp ytterligere lån på kr. 3 900 000,-. Totalt lånebehov for gjennomføring av 
prosjektet Junkerdal vannverk blir kr. 6 400 000,-. Dette fordeles på selvkostregnskapet 
til vann gebyret. Vanngebyret økes i snitt med 221 kroner årlig, med virkning fra 
01.01.2024.  

2. Statsforvalter må godkjenne utvidelse av Saltdal kommunes låneramme i 2022/2023 
med kr. 3 900 000,- før vedtaket kan realiseres. 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 



Varaordfører Sverre Breivik refererte formannskapets innstilling. Saksbehandler Tore M. Eilertsen svarte på 
spørsmål. Det ble ikke fremmet endringsforslag. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Det tas opp ytterligere lån på kr. 3 900 000,-. Totalt lånebehov for gjennomføring av 
prosjektet Junkerdal vannverk blir kr. 6 400 000,-. Dette fordeles på selvkostregnskapet 
til vann gebyret. Vanngebyret økes i snitt med 221 kroner årlig, med virkning fra 
01.01.2024.  

2. Statsforvalter må godkjenne utvidelse av Saltdal kommunes låneramme i 2022/2023 
med kr. 3 900 000,- før vedtaket kan realiseres. 

PS 61/22 Søknad om permisjon 

Kommunedirektørens innstilling 

Eva Karoline Bredesen innvilges permisjon i perioden fram til 01.02.23.  
  

  
 

  

Formannskaps behandling i møte den 14.06.2022: 

 

Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Det ble ikke fremmet endringsforslag. 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
  
 

Enstemmig innstilling: 
Eva Karoline Bredesen innvilges permisjon i perioden fram til 01.02.23. 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Varaordfører Sverre Breivik refererte innstillingen. Det ble ikke fremmet endringsforslag. Formannskapets 

innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Enstemmig vedtak: 

Eva Karoline Bredesen innvilges permisjon i perioden fram til 01.02.23. 

PS 62/22 Vensmoen omsorgsbolig: endringsforslag sak PS 12/22 

Kommunedirektørens innstilling 

  

Saken har ikke innstilling. 

  
 



  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Jan Arild Ellingsen Forslag fra Jan Arild Ellingsen FRP : 
1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede alternativ 

plassering av ny omsorgsbolig på Vensmoen, slik at de 
bekymringer som er påpekt fra pårørende og de ansatte kan 
ivaretas. I dette ligger at det ikke skal gjennomføres noen 
midlertidig flytting fra Fløyveien 24 og 26. Flyttingen skal skje 
når ny omsorgsbolig er realisert. Utredningen skal inneholde 
samtlige forhold som kan være av positiv eller negativ 
karakter, dog med fokus på livskvaliteten til berørte beboere. 
Det forutsettes videre at ny foreslått løsning skal tilfredsstille 
de krav som gir mulig for offentlig støtte til gjennomføring av 
prosjektet. 

2. Det avsettes inntil kr 600.000,- til utredningen, som 
behandles som en budsjettendring i forbindelse med tertial II, 
høsten 2022. ‘’ 

Ole Bøhlerengen Vedtak 17.06.21 sak 45/21 opprettholdes. 

  

 

Merknad: Innspill fra pårørende og verger ble ettersendt kommunestyret på epost 21.06.22. 
Varaordfører Sverre Breivik refererte Helse og omsorgs vedtak.  
Jan Arild Ellingsen, FRP fremmet forslag.  
Ole Bøhlerengen, H stilte spørsmål om habilitet til representanten Ann Kristin Larsen, FRP. 
Administrasjonen refererte til forvaltningsloven § 6. Kommunestyret må ta stilling til spørsmålet.  
Kommunestyret erklærte Ann Kristin Larsen habil.  
Jan Arild Ellingsen, FRP var innvilget permisjon kl 1500 og forlot møtet under behandling av 
saken, før votering.  Tora W. Johansen, SL måtte forlate under behandling av saken av private 
årsaker, før votering i saken. Det var 18 stemmeberettigede under avstemming i saken.  
Votering: 
Ole Bøhlerengens forslag: Fikk 9 stemmer som ble avgitt av SP, SL og H. Vedtatt med 
ordførerens dobbeltstemme. Jf. koml. § 11-9 2.ledd.  

Jan Arild Ellingsens forslag: Fikk 9 stemmer som ble avgitt av AP, RØ, FRP 
  
  
  
  

  
 
Vedtak: 

Vedtak 17.06.21 sak 45/21 opprettholdes. 

PS 63/22 Revisjon - Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunestyret gir kommunedirektøren mandat i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 
å:  

  

1.Revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Saltdal kommune.  



2.Basert på helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides plan for oppfølging av 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  

3.Overordnet beredskapsplan for Saltdal kommune skal revideres med utgangspunkt i helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  
5.Arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2023  

  
  

  
 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Jim Hansen Nytt punkt 5: Som en del av prosessen skal utvalget se på de innspill 
som er kommet fra Kontrollutvalget i perioden 2016 til dags dato hvor 
risiko- og sårbarhetsforhold har vært påpekt. 
Opprinnelig punkt 5 blir nytt punkt 6. 

 

Kommunedirektøren orienterte om saken.  
Jim Hansen, FRP fremmet tilleggsforslag.  

Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. FRPs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Enstemmig vedtak:  

Kommunestyret gir kommunedirektøren mandat i arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap å:  

1. Revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Saltdal kommune.  
2. Basert på helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides plan for 

oppfølging av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  

3. Overordnet beredskapsplan for Saltdal kommune skal revideres med utgangspunkt i 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  

4. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov og forskrift 
om kommunal beredskapsplikt.  

5. Som en del av prosessen skal utvalget se på de innspill som er kommet fra 
Kontrollutvalget i perioden 2016 til dags dato hvor risiko- og sårbarhetsforhold har vært 
påpekt. 

6. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2023 

PS 64/22 Ressursfordeling til grunnskolene i Saltdal 

Kommunedirektørens innstilling 

  
Saltdal kommunestyre vedtar å beholde eksisterende ressursfordelingsmodell for grunnskolene i 

Saltdal kommune med følgende justeringer:  
  

1.Ressurser til språkopplæring tas ut av modellen og budsjetteres etter ordinære 
budsjettprosesser  

2.Ressurser til skoleskyss tas ut av modellen og budsjetteres etter ordinære budsjettprosesser  
3.Ressurser til bygningsdrift av skolelokaler budsjetteres etter ordinære budsjettprosesser  



4.Ressurser til samisk språkopplæring tas ut av modellen og budsjetteres etter ordinære 
budsjettprosesser  

5.Kommunestyrevedtak om ikke sammenslåing i kjernefag oppheves  
6.Reduksjon i basisgruppetall   

Trinn 1-4: fra 11,73 til 10,73   

Trinn 5-7: fra 12,73 til 11,73   
Trinn 8-10: fra 12,73 til 11,73  

7.Modellen innarbeides i budsjett 2024 og vil gjelde fra skoleåret 2024 – 2025  
  

  
  

  
 

  

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 

Jan Arild Ellingsen 1. Saken utsettes. 
2. I sak PS 79/21 fattet kommunestyret følgende delvedtak dvs 

punkt 4 "Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede 
kombinasjonsmodeller med fulldelte skoler tilpasset 
Saltdalsskolene" Kommunestyret kan ikke se at dette er 
gjennomført. Kommunestyret forutsetter at utredningen skjer i 
tråd med vedtaket som ble fattet.  

3. Sammenslåing i kjernefag kan tillates etter søknad fra rektor 
og en faglig vurdering fra avdelingsdirektør for oppvekst og 
kultur og blir nytt punkt 6.  

4. Det utredes hvilke pedagogiske fordeler og ulemper 
etablering av en felles ungdomsskole i Saltdal vil gi. Videre 
hvilke økonomiske konsekvenser dette gir kommunen som 
skoleeier. 

 

Merknad - ettersendinger til kommunestyret på e-post: Uttalelse fra FAU 22.06, FAU Røkland 
og Fagforbundet Røkland skole 23.06.  

Saken ble etter enstemmig vedtatt flyttet som første sak til behandling etter lunsj kl. 1200.  

Innledning ved avdelingsdirektør Sølvi Åsheim. Etter utsettelsesforslaget fra FRP ble det bedt 
gruppemøte.  

Varaordfører refererte forlaget:  

1. Vedtatt. Saken utsettes. Vedtatt med 13 stemmer fra; Truls Paulsen AP, Finn-Obert Bentsen 
AP, Kjell Magne Johansen AP, Olav Eldøen RØ, Tone Bakke RØ, Jan Arild Ellingsen FRP, Jim 
Hansen FRP, Ann Kristin Larsen FRP, Lone Elevenes FRP, Per Arne Knædal SP, Janne 
Grauer Myrvold SP, Rune Berg SP, Sverre Breivik SL.  

7 stemte mot utsettelsesforslaget: Jon Helge Johansen AP, Ole Bøhlerengen H, Tora W 
Johansen SL, Janicke Lekang SP, Roald Kristensen SP, Tove Berre SP og Kim Mietinen SP.   

2. Vedtatt med 13 stemmer. Votering som pkt. 1.  



3. Forslaget fikk 4 stemmer fra FRP,  forslaget falt.  

4. Forslaget fikk 4 stemmer fra FRP, forslaget falt.   

  

  

  

  

  
  

  
 

Vedtak:  

3. Saken utsettes. 
4. I sak PS 79/21 fattet kommunestyret følgende delvedtak dvs punkt 4 "Kommunestyret 

ber kommunedirektøren utrede kombinasjonsmodeller med fulldelte skoler tilpasset 
Saltdalsskolene" Kommunestyret kan ikke se at dette er gjennomført. Kommunestyret 
forutsetter at utredningen skjer i tråd med vedtaket som ble fattet.  

  

RS 15/22 Protokoll kommunestyre 02.06.22 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Referatsaken tas til orientering.  
 

RS 16/22 Saltdal kontrollutvalg: Protokoller fra utvalgets møte 13. mai 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Referatsaken tas til orientering.  
 

RS 17/22 Er 65+ utgått på dato? 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Referatsaken tas til orientering.  

 

RS 18/22 Tverretatlig samarbeid for å hindre etablering - rekruttering og 
utvikling av kriminelle MC-miljø i Nordland 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Referatsaken tas til orientering.  
 



RS 19/22 Nominerer din kommune/fylkeskommune til prisen årets 
frivillighetskommune 2022 

Kommunestyres behandling i møte den 23.06.2022: 

 
Referatsaken tas til orientering.  
 

 


