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Saker til behandling

PS 105/13 Referater/orienteringer - f.skapsmøte 29.10.13

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.
Orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Ronny Sortland stilte spørsmål om rekruttering innen rus/psykiatri

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.
Orienteringer tas til informasjon.
Spørsmålene ble besvart

PS 106/13 Søknad om tilskudd til næringsvirksomhet.  Bryggehuset AS

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune innvilger Bryggehuset AS et etableringstilskudd på kr. 25.000. Tilskuddet 
knyttes opp mot en videreutvikling av Rognan brukt og antikk samt totalkonseptet med 
arrangement, opplevelser m.v., og knyttes ikke opp mot ordinær kafèvirksomhet. Midlene 
bevilges fra næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo  foreslo å gi tilskudd på kr. 40.000.

Bjørnar Brændmo’s forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune innvilger Brygghuse AS et etableringstilskudd på kr. 40.000. Tilskuddet 
knyttes opp mot en videreutvikling av Rognan brukt og antikk samt totalkonseptet med 
arrangement, opplevelser m.v., og knyttes ikke opp mot ordinær kafé virksomhet. Midlene 
bevilges fra næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.

PS 107/13 Søknad om dispensasjon for oppføring av to garasjer på eiendom 8/210

Rådmannens innstilling
- Bygging av to garasjer på tomta strider imot reguleringsbestemmelsene og vanlig praksis 

for oppsetting av garasjer på boligtomter. 



- Vedtak om tillatelse til bygging vil gi presedens for tillatelse til bygging av flere garasjer 
og garasjer med samme størrelse.

- Saltdal kommune kan ikke se at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene og 
tillatelse etter PBL § 19-2 kan ikke innvilges.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo at tillatelse gis til oppføring av garasje.
Bjørnar Brændmos forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

- Tiltaket strider ikke imot reguleringsbestemmelsene. 
- Saltdal kommune gir tillatelse til bygging av omsøkte garasje.

PS 108/13 43/1 - Kåre og Hjalmar Johansen - Søknad om fradeling av hyttetomt ved 
Langånes - Erverver: Sigrun Ernstsen

Rådmannens innstilling
Formannskapet viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 1 og § 12 ikke 
tillatelse til omsøkte fradeling av hyttetomt.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke vil være tjenlig for bruksstrukturen og at 
behovet for skjerming av naturverdier i 100-metersbeltet ved verna vassdrag i LNF sone 1-
området støtter opp om vedtaket.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo:
Saltdal formannskap gir sin tilslutning om fradaling av hyttetomt på 1 dekar av gnr. 34/1, 
omsøkte parsell.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt..

Enstemmig vedtak:

Saltdal formannskap gir sin tilslutning om fradeling av hyttetomt på 1 dekar fra  gnr. 34/1, 
omsøkte parsell.

PS 109/13 Utvidelse av sykkelprosjektet etter endt prosjektperiode

Rådmannens innstilling
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune den del av sykkelprosjektet som ligger i Saltdal. 
- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 

for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  



- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel ved ekstern finansiering vurderes dekt ved bruk av midler satt av 
til næringsutvikling   

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:

- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at at dette omfatter hele 
strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy

- Det forutsettes at Nordland fylkeskommune/Salten Regionråd påtar seg det overordnede 
prosjektansvar for hele strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy, og at dette arbeidet 
kommer i gang snarest mulig.

Ordføreren foreslo:
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune sin del av sykkelprosjektet fra 01.12.13 og inntil nærmere 
avklaring fra Saltdal Regionråd (senest 01.07.14).. 

- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 
for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel  dekkes ved bruk av næringsfond/gjenværende prosjektmidler. 

Det ble først voter over rådmannens innstilling kontra ett av de to forslagene.
Rådmannens innstilling falt enstemmig.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstilling:
- Saltdal kommune er positiv til utvidelse av sykkelprosjektet slik at dette omfatter hele 

strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy
- Under forutsetning av eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse, 

viderefører Saltdal kommune sin del av sykkelprosjektet fra 01.12.13 og inntil nærmere 
avklaring fra Saltdal Regionråd (senest 01.07.14).. 

- Det forutsettes at Salten Regionråd vedtar å påta seg det overordnede prosjektansvaret 
for hele strekningen Polarsirkelen- Kjerringøy, og at dette arbeidet kommer i gang 
snarest mulig.  

- Det søkes eksterne midler til å finansiere Saltdal kommunes prosjektledelse. 
Kommunens egenandel  dekkes ved bruk av næringsfond/gjenværende prosjektmidler. 

PS 110/13 Båtbyggermuseum, hovedprosjekt fase 1 er gjennomført  og det videre arbeidet.

Rådmannens innstilling
Formannskapet tar til orientering fremlagte planer for utbygging av Nordland 
Båtbyggermuseum, slik det er beskrevet i prospektet avlevert av prosjektgruppa 
«Hovedprosjekt Båtbyggermuseum fase 1.»



Saken vurderes i forbindelse med økonomiplan 2014-2017.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.10.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo:

1. Saltdal kommune slutter seg til det framlagte prosjektet for Båtbyggermuseum
2. Saltdal kommune ønsker realisering av Båtbyggermuseum innen 2018.
3. Det etableres ny intensjonsavtale med Nordland Museum som ivaretar den videre 

utvikling og drift av Bygdetunet og Båtbyggermuseum.
4. Det settes av kommunal investeringsmidler i økonomiplanen.
5. Det forutsettes også betydelige eksterne midler/tilskudd til det planlagte museum og 

dugnadsinnsats.
6. Realisering av Båtbyggermuseum igangsettes når prosjektet er sikret fullfinansiering.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble gitt for rådmannens innstilling).

Innstilling:
1. Saltdal kommune slutter seg til det framlagte prosjektet for Båtbyggermuseum
2. Saltdal kommune ønsker realisering av Båtbyggermuseum innen 2018.
3. Det etableres ny intensjonsavtale med Nordland Museum som ivaretar den videre 

utvikling og drift av Bygdetunet og Båtbyggermuseum.
4. Det settes av kommunal investeringsmidler i økonomiplanen.
5. Det forutsettes også betydelige eksterne midler/tilskudd til det planlagte museum og 

dugnadsinnsats.
6. Realisering av Båtbyggermuseum igangsettes når prosjektet er sikret full finansiering.
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