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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 99/13 Referater/orienteringer - f.skapsmøte 15.10.13 1-14 2013/12

PS 100/13 Søknad om kjøp av kommunal tilleggsareal til 8/213 
Saltnes.

15-22 2013/817

PS 101/13 Opparbeiding av snuplass på industiområde Rognmoen. 23-25 2010/130

PS 102/13 Anmodning om bosetting av flytninger 2014-2016 26-29 2008/1318

PS 103/13 Tilpasning medlemmer av kommunestyret, valg av nytt 
medlem Levekårsutvalget, nytt varamedlem til 
formannskapet samt varamedlem til eldrerådet

2011/1311

PS 104/13 Tilskudd til TV-aksjon 2013 – Nasjonalforeningen for 
folkehelsen

2013/433

Det blir bedriftsbesøk til Setså’s Blikk og Ventilasjon A/S i løpet av møtet.

Informasjon om orienteringer som blir gitt, er notert under referatsaken.

Rognan, 10.10.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 99/13 Referater/orienteringer - f.skapsmøte 15.10.13

Rådmannens innstilling
Referatet tas til orientering.  Orienteringene tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
I tillegg tidligere nevnte orientering ble det også orientert om:

- Interkommunalt samarbeid i indre Salten.
- Den videre prosessen vedr. næringsutviklingsarbeid.
- Organisasjonsutviklingsprosessen- status.

Enstemmig vedtak:

Referatet tas til orientering.  Orienteringene tas til informasjon.

PS 100/13 Søknad om kjøp av kommunal tilleggsareal til 8/213 Saltnes.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune tilbyr salg av kommunal tomt tilsvarende et areal på 173 kvadratmeter i 
henhold til søknad.  

Tiltakshaver plikter å gjennomføre mindre vesentlig reguleringsendring for området. 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende tillegg til siste setning: «…og bekoster det.»

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune tilbyr salg av kommunal tomt tilsvarende et areal på 173 kvadratmeter i 
henhold til søknad.  

Tiltakshaver plikter å gjennomføre mindre vesentlig reguleringsendring for området og 
bekoster det. 

PS 101/13 Opparbeiding av snuplass på industiområde Rognmoen.

Rådmannens innstilling
Rundkjøring etableres i sørenden av industrifelt-Rognmoen rett vest for Lagerveien 5 som vist i 
vedlegg 2. Rundkjøring flyttes 60 m lengere nord enn inntegnet i reguleringsplan.

Endringen av plan og søknad om leie/kjøp av grunn sendes til Opplysningsvesenets Fond. 



Mindre vesentlig endring av plan gjennomføres.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2013 

Behandling:
Ronny Sortland foreslo å utsette saken.

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende: Formannskapet ber om å få framlagt utredning av alternative 
regulerings muligheter for området.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Formannskapet ber om å få framlagt utredning av alternative regulerings muligheter for 
området.

PS 102/13 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014-2016

Rådmannens innstilling
Under forutsetning av kapasitet innenfor skole og helse, samt det finnes egnede boliger, vedtar 
Saltdal kommune å bosette 10 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016.
I tillegg kommer familiegjenforeninger.  Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo:
Saltdal kommune bosetter inntil 15 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016. I tillegg kommer 
familiegjenforeninger. Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Økningen i 
integreringstilskuddet brukes til dette.

Ronny Sortland foreslo: Saltdal kommune skal ikke ta imot flyktninger fra 2014 tom 2016.

Det ble først votert over Rådmannens innstilling/Wenche Skarheims forslag kontra Ronny 
Sortlands forslag.  Ronny Sortlands forslag falt med 6 mot 1 stemme.

Wenche Skarheims forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling).



Innstilling:
Saltdal kommune bosetter inntil 15 flyktninger pr. år fra 2014 til og med 2016. I tillegg kommer 
familiegjenforeninger. Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Økningen i 
integreringstilskuddet brukes til dette.

PS 103/13 Tilpasning medlemmer av kommunestyret, valg av nytt medlem 
Levekårsutvalget, nytt varamedlem til formannskapet samt varamedlem til eldrerådet

Rådmannens innstilling
Else Marie Ness fratrer sine politiske verv pga. flytting fra kommunen fra 1. november 2013.

Kommunestyret:  Kurt Johansen rykker opp som fast medlem for SV  for resten av valgperioden 
og øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:  Som nytt medlem av Levekårsutvalget for gruppa AP, SV, SP for resten av 
valgperioden velges ________________ .

Formannskap:  Som nytt varamedlem for gruppa AP, SV, SP for resten av valgperioden velges 
_________________________. 

Eldrerådet: 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:
Monica Sundsfjord  foreslo at Kurt Johansen velges både som medlem av Levekårsutvalget og 
varamedlem av formannskapet.  

Som nytt varamedlem til eldrerådet velges Marit Winther

Monica Sundsfjords forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Else Marie Ness fratrer sine politiske verv pga. flytting fra kommunen fra 1. november 2013. 

Kommunestyret:  Kurt Johansen rykker opp som fast medlem for SV  for resten av valgperioden 
og øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Levekårsutvalget:  Som nytt medlem av Levekårsutvalget for gruppa AP, SV, SP for resten av 
valgperioden velges Kurt Johansen .

Formannskap:  Som nytt 3. varamedlem for gruppa AP, SV, SP for resten av valgperioden 
velges Kurt Johansen. 

Eldrerådet: Som nytt varamedlem for AP, SV, SP til eldrerådet velges Marit Winther for resten 
av valgperioden.



PS 104/13 Tilskudd til TV-aksjon 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelse

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.10.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune gir et tilskudd på kr. 10.000,-  til årets TV-aksjon for 2013 – 
Nasjonalforeningen for folkehelse.  Beløpet dekkes over konto «Til formannskapets disp» 
1.4709.1009/100. 
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