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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 14/13 Detaljreguleringsplan Rv 77 Tjernfjellet. Kommunal 
egengodkjenning.

1-2 + 
6 hefter

2011/1624

PS 15/13 Referater - formannskapet 26.02.13 Eget hefte 2013/12

PS 16/13 Energioppfølging kommunale bygg. Godkjenning av 
avtale med ESAVE.

3-4 + eget 
hefte 

(unntatt 
fra off.)

2013/193

PS 17/13 Saltdal kommunes finansreglement 5-10 2013/181

PS 18/13 Ny hjemmeside Saltdal kommune 11 2013/151

Rognan, 20.02.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saker til behandling

PS 14/13 Detaljreguleringsplan Rv 77 Tjernfjellet. Kommunal egengodkjenning.

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune godkjenner framlagte detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for 

Rv 77 Tjernfjellet, datert februar 2013.
2. Før prosjektet iverksettes skal søknad om midlertidig stenging av flyttlei for rein, samt 

dispensasjon fra verneforskriften, jf. Naturmangfoldlovens § 48, være innvilget.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.02.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo å stryke pkt. 2 i innstillingen.

Rådmannens innstilling med Bjørnar Brændmos endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune godkjenner framlagte detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

for Rv 77 Tjernfjellet, datert februar 2013.

PS 15/13 Referater - formannskapet 26.02.13

Rådmannens innstilling
Referatene tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.02.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 16/13 Energioppfølging kommunale bygg. Godkjenning av avtale med ESAVE.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune inngår avtale med ESAVE AS om levering av energioppfølgingssystemet 
EASVE i tråd med tilbud av 25.1.2013.

Avtalen inngås for ett år fra signering og forlenges automatisk med ett år med mindre den sies 
opp av en av partnerne innen 14 dager før gjeldende avtale utgår.

Kostnadene ved etablering, kr. 53 000, og evt. senere lisenskostnader, dekkes over ansvar 6291 
«Spesifisert vedlikehold». Rådmannen bes vurdere å fremme forslag til justering av de 
økonomiske rammene for enhetene som evt. får besparelser av tiltaket ved saldering av 
kommunens budsjett.



Saksprotokoll i Formannskap - 26.02.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune inngår avtale med ESAVE AS om levering av energioppfølgingssystemet 
ESAVE i tråd med tilbud av 25.1.2013.

Avtalen inngås for ett år fra signering og forlenges automatisk med ett år med mindre den sies 
opp av en av partnerne innen 14 dager før gjeldende avtale utgår.

Kostnadene ved etablering, kr. 53 000, og evt. senere lisenskostnader, dekkes over ansvar 
6291 «Spesifisert vedlikehold». Rådmannen bes vurdere å fremme forslag til justering av de 
økonomiske rammene for enhetene som evt. får besparelser av tiltaket ved saldering av 
kommunens budsjett.

PS 17/13 Saltdal kommunes finansreglement

Rådmannens innstilling
Vedlagt forslag til nytt finansreglement vedtas med virkning fra 01.03.2013

Saksprotokoll i Formannskap - 26.02.2013 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
Vedlagt forslag til nytt finansreglement vedtas med virkning fra 01.03.2013

PS 18/13 Ny hjemmeside Saltdal kommune

Rådmannens innstilling
Det søkes å sette i gang arbeidet med oppbygging av ny hjemmeside for Saltdal kommune med 
fokus på bedre innhold, bedre struktur og bedre brukervennlighet.    Bistand til dette arbeidet 
kjøpes hos ekstern firma i henhold til konkurransen som er gjennomført. Arbeidet gjennomføres 
innenfor en ramme på kr. 200.000, så fremt beløpet kan dekkes ved første budsjettsaldering i 
2013.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.02.2013 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo følgende endring av siste setning:
Arbeidet gjennomføres innenfor en ramme på kr. 200.000.  Beløpet dekkes ved første 
budsjettsaldering i 2013.02.26

Rådmannens innstilling med Bjørnar Brændmo’s  endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Det søkes å sette i gang arbeidet med oppbygging av ny hjemmeside for Saltdal kommune 
med fokus på bedre innhold, bedre struktur og bedre brukervennlighet.    Bistand til dette 



arbeidet kjøpes hos ekstern firma i henhold til konkurransen som er gjennomført. Arbeidet 
gjennomføres innenfor en ramme på kr. 200.000.  Beløpet dekkes ved første budsjettsaldering 
i 2013.
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