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Kommunale avgifter/ gebyrer for 2013- Fastsettelse av regulativ
Foreliggende dokumenter:
• Forslag til regulativ for "Kommunale avgifter og gebyrer 2013".
Andre relevante dokumenter:
• Økonomiplanen 2011 – 2014.
• Status for planlagte tiltak vann og avløp Rognan – Russånes i Saltdal kommune 2011.
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune.
• Budsjett Salten Brann IKS 2013. (Feieavgift)
• Vedtak gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2013. Iris Salten IKS. (Avfallsgebyr)
Sakens bakgrunn
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, vedtatt av kommunestyret i sak
60/11, gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for
kommunale vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Vann- og avløpsgebyrene beregnes
etter selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester.
Saltdal kommune har benyttet seg av Multiconsult, som har laget et regneark for beregning og
fastsettelse av gebyrer for VAR-tjenestene. Regnearket gir en god oversikt over faste og variable
kostnader, samt tall for hovedplan for tjenesten. Det er også laget slik at vi kan legge inn
regnskapstall når de er klare. Dataene som er lagt inn i regnearket er hentet fra regnskap og
budsjett for de forskjellige periodene. Regnskapstall og budsjettall som blir lagt inn i regnearket
fordeles på avskrivningsperioder i henhold til KOSTRA- veilederen.
Saltdal kommune benytter et fagsystem og er kompatibelt med kommunens innkrevingssystem
(agresso).

Stokland Bilruter står for innsamling av slam i kommunen. Innsamlingen baseres på at slammet
avvannes på slambilen og rejektvannet tilbakeføres septiktank. Slammet transporteres og
deponeres på Iris Vikan. Selve innsamlingen utføres med bil og traktortømming.
Kommunens slamlaguner ved Røkland renseanlegg legges ned og avsluttes så snart
renseanlegget legges ned.
Vurdering
I selvkostregnskapet blir det budsjettert med midler iht. flerårsbudsjettet til investering for VARområdene. Det arbeides for tiden med planlagt utbygging av avløp på strekningen fra Russånes
til Rognan. Avløpsrenseanlegget på Røkland vil etter dette bli nedlagt.
Russånes vannverk vil bli ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og har fra 2011 forsynt store deler
av tidligere Nordnes/ Storalmenningen vannverk. Når utbyggingen ferdigstilles vil Pothus/
Evensgård og Vensmoen området også inngå i dette forsyningsområdet.
Brenne/ Drageid vannverk og Sundby vannverk blir forsynt fra Rognan vannverk.
Vann
Drageid/ Brenne vannverk og Sundby vannverk ble overtatt ved årsskiftet 2011 og kildene ved
disse anleggene er nedlagt.
Nordnes/ Storalmenningen vannverk ble overtatt av Saltdal kommune i 2009 og Nordnes
forsynes nå av Russånes vannverk. Storalmenningen, Vensmoen vannverk og Pothus/
Evensgård vannverk vil bli nedlagt når ny vannledning fra Russånes kommer.
Avløp
Nytt avløpsnett for Nestby/ Medby er under arbeid og Medby/ Nestby vil bli tilknyttet ny
avløpsledning mellom Rognan og Russånes/ Røkland.
Det er vedtak på å legge ned Røkland renseanlegg og overføre avløpet til Rognan renseanlegg
med mulighet for tilknytning av alle tettsteder ned gjennom dalen.
Ny vannledning fra Russånes til Nordnes har også med avløpsledning slik at elveutslipp kan
unngås hele strekningen.
Fremtidige oppgaver for vann avløpssektoren.
- Trykkforhold på Bakken/ Runden må utbedres. Ny hovedledning utenom Bakken bør vurderes.
- Avløpsledning fra tidligere Fredheim og ned til Rønningen må skiftes eller rehabiliteres.
- Rehabilitering VA: Høgbakken, Buen – Pila. Skogvegen. Kryss Jernbanegata. Rønningen.
- Tilførsel fordelingsnett og sluser Hemmoen, Høgmoen Boligfelt.
- Rehabilitering av gamle vann- og avløpskummer generelt.
- Daglig drift og hendelser som oppstår på vann og avløp i løpet av driftsåret.
- Utskiftning av eternittledning i Skogvegen/ Jernbanegata, Skogvegen/ Preben von Ahnens
veg. Det er ofte brudd hvor ledningen sprekker på langs i 2 - 3 m lengde
- Utbedring av problempunkt og kummer på eksisterende nett.
- I tillegg bør en større rengjøring av ledningsnettet prioriteres. Med fjerning av sand og slam i
sluker og avløpskummer.
- Kartlegging og registrering i kartsystemet.

Gebyrregulativ 2013
Rammer for gebyrberegning – vann og avløp
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
• Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene
skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
• Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974
samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
• Alle priser eksklusiv merverdiavgift og tillegges 25 % mva.
• Kalkulatorisk rente for 2013 er beregnet til 2,44 %.
• Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140-2003
Kommunal og regional departementet.
• Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av
hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må
kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av hvordan
anskaffelsen er finansiert.
• Selvkostkalkylen kun beregner kostnader for igangsatte aktiviteter.
• Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året
etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.
• Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv
har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.
Investeringsutgiftene må dermed fordeles over investeringens levetid jf. kapittel 4.
kapitalkostnader i retningslinjene.
Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte fra selvkostfondet.
Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3- 5 års
perspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er
å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.
Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfond.
Dermed kan vi ikke øke avgiften for å sette av midler til fremtidige investeringer.
Engangsgebyr for tilknytning.
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og betales
slik:
• Tilknytning av en boenhet betales med et tilknytningsgebyr som i utgangspunktet er likt
for alle vann- og avløpsverk i Saltdal, kr 2000 for vann og kr 2000 for avløp.
• Ved tilknytning av flere boenheter i borettslag eller annen form for felles utbygging, skal
det svares tilknytningsavgift for hver boenhet. Med boenhet menes her bolig som har
eget gnr., bnr., festenummer eller seksjonsnummer. Dette iht. kommunal forskrifts
definisjon av abonnent § 5.1.
• Dersom eiendommen allerede har tilknytning til offentlig vann- eller avløpsnett, skal en
eksisterende tilknytning/ boenhet regnes fra ved beregning av antall boenheter.
• Kommunestyret kan fastsette egne satser for utbyggingsområder. Slik det for eksempel
er vedtatt i k-sak 45/11, for området G.nr. 10 Nestby og G.nr. 11 Medby.
Tilknytningsgebyret økes ikke for 2013

Årsgebyret for vann og avløp.
Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og
variable kostnadene og inntekter blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet.
De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i ca. to like store deler:
• Abonnementsgebyret skal dekke de faste kostnadene.
• Forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene. Varierer med enhetspris vann,
enten ved målt eller stipulert forbruk.
*Abonnementsgebyr.
Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori:
• Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter.
• Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter.
Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
*Forbruksgebyr.
Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnement bruker.
Vannmengden kan enten stipuleres (2,0 m3/m2) eller det kan måles med vannmåler:
• Boenhet under 75 m2, fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m3 pr år.
• Boenhet over 75 m2. Stipulert forbruk 200 m3 pr år.
• Målt forbruk. Vannmengden pr år måles med vannmåler.
Forbruket ganges med enhetsprisen for vann.
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940
Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.
*Enhetspris.
Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m3 (1000 liter) vann koster.

Beregning av gebyrer VANN 2013:
Årsgebyrer for de ulike kategoriene, eks. mva.
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/ Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
hytter.
Abonnementsgebyr
1 276,50
1 206,50
5,8 %
Forbruksgebyr 150 m³/ år
1 225,50
1 258,50
- 2,6 %
Sum
2 502,00
2 465,00
1,5 %
Boenhet over 75 m².
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr 200 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
1 914,00
1 809,00
5,8 %
1 630,00
1 678,00
-2,8 %
3 548,00
3 487,00
1,7 %

Næring under 55 m³.
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 25 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012
1 276,00
Ny
204,25
Ny
1 480,25
Ny

Næring under 225 m³.
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 200 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
3 828,00
3 500,00
9,4 %
1 634,00
1 678,00
-2,6 %
5 462,00
5 178,00
5,5 %

Næring over 225 m³.
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 400 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
5 104,00
4 800,00
6,3 %
3 268,00
3 636,00
-10,1 %
8 372,00
8 156,00
2,6 %

Enhetspris (kr/m ³), eks. mva.

8,17

Økning/ reduksjon

8,39

-2,6 %

Vann:
Stort sett samme priser som i 2012.
Største økning er for næring under 225 m3/ år som får en økning på 5,5 %.
Det må forventes en ytterligere økning etter hvert som planlagt utbygging vann pågår.
Det er gjort en endring som gjør at næringsabonnenter som før brukte minimalt med vann har
fått mulighetene til å bli beregnet for et vannforbruk under 55 m3/ år. Dette vil gi en riktigere og
stor besparelse for næringsabonnenter som for eksempel bare har en wc og en håndvask.
Boenhet:
Under 75 m²
Over 75 m²
Næring:
Under 55 m³/ år og 25 m³
Under 225 m³/ år og 200 m³
Over 225 m³/ år og 400 m³

økning på 1,5 %
økning på 1,7 %

( kr
( kr

46,25 inkl. mva. pr år.)
76,25 inkl. mva. pr år.)

Ny
økning på 5,5 %
økning på 2,6 %

( kr
( kr

355,00 inkl. mva. pr år.)
270,00 inkl. mva. pr år.)

Enhetspris vann
Enhetsprisen for vann (1m3) reduseres med 2,6 % til

(kr 10.21 inkl. mva.)

Beregning av gebyrer AVLØP 2013:
Årsgebyrer for de ulike kategoriene, eks. mva.
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/ Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
hytter.
Abonnementsgebyr
785,50
650,00
20,8 %
Forbruksgebyr 150 m³/ år
973,50
870,00
11,9 %
Sum
1 759,00
1 520,00
15,7 %
Boenhet over 75 m².
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr 200 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
1 571,00
1 300,00
20,8 %
1 298,00
1 160,00
11,9 %
2 869,00
2 460,00
16,6 %

Næring under 55 m².
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 25 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
1 571,00
Ny
0,00 %
162,25
Ny
0,00 %
1 733,25
Ny
0,00 %

Næring under 225 m².
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 200 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
3 143,00
2 000,00
57,2 %
1 298,00
1 160,00
11,9 %
4 441,00
3 160,00
40,5 %

Næring over 225 m².
Abonnementsgebyr
Forbruksgebyr v/ 400 m³/ år
Sum

Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
4 714,00
3 000,00
57,1 %
2 596,00
2 320,00
11,9 %
7 310,00
5 320,00
37,4 %

Avløp:
En relativ stor økning i gebyrene for avløp skyldes utbyggingen av nytt vann avløpssystem. Det
må forventes en stadig økning etter hvert som denne utbyggingen pågår og til alle nye
abonnenter er tilkoplet. Det er gjort en endring som gjør at næringsabonnenter som før brukte
minimalt med vann har fått mulighetene til å bli beregnet for et vannforbruk under 55 m3/ år.
Dette vil gi en riktigere og stor besparelse for næringsabonnenter som for eksempel bare har en
wc og en håndvask.
Enhetspris avløp
Enhetsprisen for avløpsvann (1m3) økes med 11,9 % til

(kr 8,11 inkl. mva.)

Oppsummering ved både VANN og AVLØP:
Endring gebyrer vann og avløp.
Inkl. mva.
Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
Boenhet under 75 m², fritidsboliger/
hytter
5 326,25
4 981,00
6,9 %
Boenhet over 75 m²
8 021,25
7 434,00
7,9 %
Næring under 55 m² (ved 25 m³/ år)
4 016,90
Ny
%
Næring under 225 m² (ved 25 m³/ år)
12 378,75
10 422,50
18,8 %
Næring over 225 m² (ved 25 m³/ år)
19 602,50
16 845,00
16,4 %

Årlig vannmålerleie
Iht. til forskriften er det kommunen som anskaffer, utleverer og eier vannmåleren.
Abonnentene skal selv betale alle kostnader knyttet til installering av vannmåleren og plikter å
ta vare på vannmåleren etter kommunens forskrift, anvisning og tekniske bestemmelser.
Abonnenten betaler en årlig leie på kr. 150,- eks. mva.
Forfaller til betaling første termin for å dekke kostnadene.
Det er ikke foreslått endringer i målerleie for 2013.
Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal
betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende kommunal forskrift § 11.
Øvrige gebyr
Tømming av slam fra slamavskillere
Slamavskillere blir tømt annet hvert år for godkjente anlegg og hvert år for ikke godkjente
anlegg. Fritidsbebyggelse blir tømt hvert fjerde år for godkjente anlegg og annet hvert år for
ikke godkjente anlegg. Gebyr for tømming inkl. behandling/ avvanning er avhengig av anleggets
tømmehyppighet.
Årlig tømmegebyr eks. mva. for:
Årlig tømming. Ikke godkjente anlegg.
2. hvert år. Godkjente anlegg.
2. hvert år. Fritid ikke godkjent anlegg.
4. hvert år. Fritid godkjente anlegg.

Bolig
kr 2 406,00
kr 1 203,00
---

Fritid
kr 2 406,00
-kr 1 203,00
kr 601,00

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeført rejectvann blir viderefakturert abonnent
etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør, samt deponikostnader fra Iris.
Feie-/ tilsynsavgift
Etter Salten Brann IKS budsjett er det blitt beregnet feie-/tilsynsavgift for 2013 etter
selvkostprinsippet. Det beregnes i tillegg kommunale administrasjonskostnader på kr 50,- eks.
mva. pr. pipe. Saltdal kommune har registrert 1983 piper.
Abonnementstyper eks. mva.
1 pipe
Kommunal andel (adm. kost)
Sum

Årsgebyr 2013
Årsgebyr 2012
Økning/ reduksjon
320,00
312,40
2,4 %
50,00
50,00
0%
370,00
362,40
2,0 %

Avgiften er basert på at det feies hvert fjerde år og at det gjennomføres ett tilsyn hvert fjerde år.
På grunnlag av denne ordningen kommer feieren annen hvert år, enten på feiing eller tilsyn. Alle
som har ovn og pipe betaler samme avgift.

Avfallsgebyr (renovasjon)
Iris Salten IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2013. Det er vedtatt 0 % økning i
gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon. For øvrige gebyrer henvises det til vedtatt prisliste
fra Iris Salten IKS.
Abonnementstyper eks. mva.
Årsgebyr 2012
Årsgebyr 2012 Økning/ reduksjon
80 liters avfallsdunk
1 920,00
1 920,00
0%
Kommunal andel (adm.kost)
100,00
100,00
0%
Sum
2 020,00
2 020,00
0%
130 liters avfallsdunk
Kommunal andel (adm.kost)
Sum

2 150,00
100,00
2 250,00

2 150,00
100,00
2 250,00

0%
0%
0%

Ingen gebyr økning.
Alle priser er ekskl. mva.
Minstegebyret er hva hver enkel husstand må betale om man går sammen med flere om en felles
dunk, dvs. at da betaler man pr. husstand det samme som for en 80 liters dunk.
Det kommunale tillegget skal dekke kostnader forbundet med tiltak ved henlegging av avfall,
som vi ikke finner eiere til og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.
Ny terskelverdi for abonnementsgebyr næring.
Forslag om ny sats i abonnementsgebyret for næring med minimalt forbruk av vann og/ eller
avløp. Abonnementsgebyr næring ønskes utvidet med en ny terskelverdi. Ny terskelverdi som
ønskes er for forbruk under 55 m3/ år.
Opprinnelig inndeling for næringsabonnenter er over eller under 225 m3/ år.
Næringsabonnenter som bruker under 55 m3/ år, altså en fjerdedel av dagens terskelverdi, bør få
et lavere abonnementsgebyr (den faste delen). Forbruksgebyret (den variable delen) vil som før
bli beregnet etter målt forbruk. Dette vil gi en riktigere avgift og en besparelse for
næringsabonnenter som bruker relativt lite vann/ avløp.
Rådmannen fremmer saken for formannskapet og kommunestyret.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995
nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal
forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag
til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2013.
Abonnementsgebyr næring utvides med en ny terskelverdi for forbruk under 55 m3/ år.
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Midnattsolrittet 2013
Foreliggende dokumenter:
• Søknad om midler, jfr. vedlegg
Sakens bakgrunn
Det foreligger en søknad om midler kr. 15.000 fra Bodø Sykkelklubb v/ Trond Seivåg til
gjennomføring av Midnattsolrittet 2013.
I 2012 var det 1900 deltagere på rittet. Flesteparten sykler Fauske- Mørkved som er 5 mil.
Det er en lang etappe fra Rognan- Mørkved på 9 mil, og en etappe Salten rundt på 18 mil. Det er
ønskelig med en spurtetappe i Rognan sentrum for deltagere på Salten rundt.
Det er satt en foreløpig grense på 2500 deltagere.
Aldersgrensen er det året du blir 17, dvs. født 1996 eller tidligere.
Dato for sykkelrittet vil være lørdag 8. juni og samtidig er det miniputt- turnering på Rognan
arrangert av FKSK.
Sikkerhet:
Det forventes at det blir mye folk i sentrum og mange biler parkert på flyplassen og i sentrum.
Det forventes økt trafikk når turneringen foregår på dagtid.
Sikkerheten må ivaretas hvis spurten til et løp skal legges til sentrum ca. kl 16.30-17.30. Det
forventes rundt 50-100 personer som starter kl. 14.30 fra Bodø mot Rognan. Det forutsettes at
arrangøren tar ansvar for sikkerheten og kontakten med evt. politi eller andre instanser for å
sperre av et avgrenset område i gaten i ca. 1 time. Evt. kan en veibane sperres av i et område fra
kirken til Nordlandsbanken.
Arrangør av rittet:
Det forventes at arrangøren tar kontakt med frivillige lag og organisasjoner for å ivareta
spurtområdet i sentrum. Det forutsetter at et frivillig lag har mulighet. Slik vi forstår det vil dette
gi inntekter til laget. Aktuelt kan være utsett av enkle kjegler, merkebånd og bruk av
refleksvester. Det må undersøkes hvem som har utstyr tilgjengelig. Arrangementet må være
arrangørens ansvar i samarbeid med frivillig lag.

Start om morgenen kl. 10 for deltagere Rognan- Mørkved 9 mil.
Det er mulig å ha samling av rundt 100 deltagere i parken ved Rådhuset og ha felles start herfra.
Toalettforhold.
Det er ett toalett på Nerauran.
Kostnader:
Deltagere må betale innmeldingsavgift og sykkellisens, til sammen rundt kr. 550,Kommunens bidrag på kr. 15 000,- vil bli brukt i vår kommune i form av utstyr til startområdet,
mellomtidsstasjonen i sentrum og betaling til lokalt lag som arbeider dugnad. Samt andre ting
som måtte dukke opp.
Vi regner med at flesteparten vil delta fra Fauske til Mørkved. Hver enkelt må organisere
transport av sykler.
Reklame for arrangementet gjør arrangøren selv. Vi kan bidra med å oppfordre bedrifter og
privatpersoner på hjemmesiden vår.
Ildsjeler, kontaktpersoner og sykkelklubben i Saltdal bør engasjeres. Dette må gjøres av
arrangøren.
Vurdering
Det sees på som positivt for Saltdal kommune at vi støtter opp om arrangementet og oppfordrer
bedrifter og enhetene internt i kommunen om å sette fokus på fysisk aktivitet.
Muligheter for Saltdal kommune:
• Økt interesse for bruk av sykkel som transportmiddel.
• Positive opplevelser for ansatte i bedrifter, mosjonsglede og sosialt samhold.
Ringvirkninger kan være friske, spreke og fornøyde arbeidstakere.
• Det er lurt å oppfordre til trening 1 gang i uka, for eksempel hver onsdag kl. 1900. Dette
kan hver enkelt enhet/bedrift finne ut av, eller at man møtes i sentrum. Om vinteren kan
det trenes allsidig etter vær og vind. Når sykkelsesongen starter i mai kan det sykles ute.
• Stamina HOT vil tilby innetrening på 24 sykler for deres medlemmer.
• Økt fokus på bruk av sykkeltrimkassene. Når sykkelsesongen starter kan de påmeldte
arrangere søndagsturer til Røkland ol. for å få langdistansetrening.
• Økt fokus på Sykkelstien mellom Rognan og Lønsdal.
• Økt fokus på Saltdal som sykkelbygd.
Fra et folkehelseperspektiv bør dette være et lavterskeltilbud der alle som har sykkel oppfordres
til deltagelse og konkurranseinnholdet tones ned. Målet bør være at alle kan delta i deres eget
tempo. Det er 17 års aldersgrense, slik at motivering og reklame må rettes mot videregående
skole og arbeidsplassene. Vi når ikke de svake gruppene i samfunnet som ikke har råd til sykkel,
påmeldingsgebyret eller ikke klarer å frakte syklene tur/retur Fauske- Mørkved. Vi når ikke de
grupper som ser det som en for stor utfordring å sykle minst 5 mil.
Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger kr 15 000,- til Midnattsolrittet. Beløpet dekkes over kto
1.4709.1009/100 – Til formannskapets disposisjon.
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Forslag til iPad reglement - Papirløse møter
Foreliggende dokumenter:
- Forslag til iPad reglement
- Akkrediteringsskjema
Sakens bakgrunn
Kommunestyret vedtok i juni 2012 at levekårsutvalget, formannskapet og kommunestyret
skulle gå over til papirløse møter fra 01.01.03 og at alle faste medlemmer skulle få utdelt hver
sin iPad.
I vedtaket stod det også at 2 varamedlemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre, og et varamedlem fra
de øvrige partiene også skulle få utdelt iPad. Ut fra et praktisk hensyn, kan det stilles spørsmål
om man skal dele ut til varamedlemmer, eller om de iPad’ene skal være til utlån for de møtende
varamedlemmer. Av erfaring er det ikke alltid de første varamedlemmer som møter.
Det er sendt ut forespørsel til 3 firma og vi har fått tilbud fra to. Disse er blitt vurdert og
iPad’ene er bestilt og mottatt i januar 2013.
I forkant av utdeling, bør det avklares formelt hvilket ansvarsforhold som gjelder for kommunen
og for den enkelte som mottar iPaden. Dette må være klart for å unngå spørsmål om beskatning
for den enkelte.
Vedlagt fremmes et forslag til reglement for iPad’ene og et akkrediteringsskjema som hver
enkelt som får iPad, skal skrive under på. Reglementet og skjemaet er bygd opp etter samme
prinsipp og med tilsvarende tekst som Bodø kommune. De innførte samme ordning i juni i fjor.

Vurdering
Fremlagte reglement har til hensikt å avklare hvilket ansvar som ligger hos kommunen og hos
politikerne. Ordningen er lagt opp slik at det ikke skal legges ansvar og ressursbruk på
kommunens administrasjon for vedlikehold og veiledning.
Når det gjelder opplæring, kan det tas en kjapp gjennomgang i bruken, men det er ikke lagt opp
til omfattende opplæring da iPad er ganske brukervennlig og lett å lære.
Det er lagt opp til at det er politikerne selv som skal lære seg bruken, enten hos hverandre eller
hos andre som er god til dette.
Det foreslås at prinsippet vedtatt i juni 20.06.12 fravikes slik at det utdeles iPad til de faste
medlemmene av kommunestyret (faste medlemmer av levekår og formannskap er også
kommunestyremedlemmer). De iPad’ene som skulle deles ut til bestemte varamedlemmer
foreslås beholdt til utlån til de varamedlemmene som møter. Disse iPadene kan tilrettelegges
slik at de er klar til bruk ved henting.
Rådmannens innstilling
Fremlagte iPad reglement godkjennes.
Det utdeles ikke iPad til bestemte varamedlemmer til kommunestyret. Disse beholdes av politisk
sekretariat som reserve til utlån til de varamedlemmene som møter til det enkelte møtet.

