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Arkivsaksnr: 2014/20 

Saksbehandler:  Christin Kristensen 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 98/14 26.08.2014 

 
Sign. Eksp. til: 

 

 

Referater/Orienteringer - Formannskapet 26.08.14 

 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev fra fylkesmannen i Nordland dat. 17.07.14 vedr. tilskudd til prosjekt 

Mulighetsstudier for Salten. 

- Brev fra kommunal- og moderniseringsdept. dat. 13.08.14 vedr. forsøk med nedsatt 

stemmerettsalder til 16 år. 

 

Det blir gitt følgende orienteringer: 

- Status for arbeidet med boligpolitisk handlingsplan 

- Status for økonomi pr. august 2014 

- Status for arbeidet med tiltaksplan for varige driftsreduksjoner. 

Rådmannens innstilling 

Referater og orienteringer tas til informasjon. 

 

 

 



 

 

Saltdal kommune Arkiv: L09 

Arkivsaksnr: 2010/1969 

Saksbehandler:  Ivar Skogset 
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Formannskap 99/14 26.08.2014 
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Søknad om tilskudd til dekning av advokatutgifter. Rognan 

tomtefesterforening 

 

Foreliggende dokumenter: 

 Søknad fra Saltdal tomtefesterforening 

Sakens bakgrunn 

Da det ble etablert større boligområder i Saltdal på 1960-,70- og 80-tallet ble det på 

boligområder tilknyttet Opplysningsvesenets fonds eiendommer inngått festekontrakter mellom 

boligbyggerne og grunneier. Dette gjelder i hovedsak områdene Høyjarfallmoen, 

Bakken/Runden, Skansen/Nygård og Myra 

 

Gjennom årene som har gått har en del av boligeierne kjøpt grunn av Opplysningsvesenets fond, 

men fortsatt er det et mange som har festeavtaler. Disse har de siste årene opplevd en meget stor 

økning i festeavgift, samt pristilbud hvis man skal kjøpe eiendommen huset står på. Dette har 

særlig utviklet seg etter at advokatfirmaet Harris AS overtok som lokal forvalter av fondets 

eiendommer for noen få år siden.  

 

For å fremme felles interesser mot Opplysningsvesenets fond ble Rognan tomtefesterforening 

etablert i 2012. Foreningen har pr. i dag 57 medlemmer. Hensikten med foreningen var at man 

gjennom dialog med Opplysningsvesenets fond/advokatfirmaet Harris ønsket å oppnå en 

fornuftig pris pr m
2
 ved kjøp eller feste. Dessverre har man ikke lykkes med å bli enig om pris, 

og nå ser det ut til at et voldgiftsskjønn er eneste farbare vei for å vinne fram. Gjennomføring av 

dette vil være kostbart for tomtefesterne (kan i verste tilfelle komme opp i ca. kr. 375.000,- inkl. 

mva dersom man taper saken og må betale omkostninger for begge parter). 

Tomtefesteforeningen søker Saltdal kommune om et tilskudd på kr. 2.500,- pr medlem i 

foreningen til delvis dekning av disse kostnadene. I tillegg søkes om dekning av restgjeld ved en 

voldgiftssak hvis man taper saken.  



 

Vurdering 

Det er ingen tvil om at prisene på Opplysningsvesenets fond har hatt en urimelig økning de siste 

årene. Tidligere var Statskog den lokale forvalteren av eiendommene, og også den gangen var 

det uenighet om priser på grunntomt, både på boligtomter og for industritomter. Saltdal 

kommune var gjennom flere år i en dialog med Statskog og fondet om dette, og man kom ikke 

til enighet om hva et «normalt» prisnivå er. Når advokatfirmaet Harris overtok som forvalter for 

ca. 3-4 år siden gikk det fra vondt til verre, prisene har blitt helt uakseptable. Det er derfor svært 

forståelig at tomtefesterforeningen nå ønsker å gå til voldgiftssak.  

 

På den annen side kan de diskuteres om Saltdal kommune direkte bør gå inn med økonomiske 

midler i en slik sak, eller om de økonomiske forhold i sin helhet må overlates til tomtefesterne. 

Søknaden om tilskudd fra kommunen innebærer et beløp på kr. 142.500 (57 x 2.500) pluss en 

evt. dekning av restgjeld ved en evt. tapt sak. 

 

Det er etablert en tomtefesteforening, som i dag har 57 medlemmer. Dessverre er det slik at de 

resterende boligeierne/festerne på fondets eiendommer foreløpig har valgt å ikke være 

medlemmer, og dermed i praksis er gratispassasjerer i den pågående prosessen. De vil få samme 

fordelene med lavere tomtepris hvis man når fram i en voldgiftssak, men er ikke villig til selv å 

ta en risiko. Dette er beklagelig, alle burde være med på å ta sin del av utgiftene. Ser man på de 

utgiftene som forespeiles pr. eiendom, vil dette være lite sammenlignet med hva man kan 

forvente å oppnå i saken gjennom redusert pris knyttet til kjøp/feste. Jo flere medlemmer 

totalkostnadene kan fordeles på, desto lavere kostnad for den enkelte. 

 

Selv med dagens eksisterende antall tomtefestere vil ikke prisen for hvert enkelt medlem ved en 

voldgiftssak være avskrekkende ved maksimalt tenkelig kostnad (antydet ca. kr. 6.600,-). Dette 

er et beløp den enkelte bør være villig til å investere i saken for å oppnå en gunstigere pris ved 

kjøp eller feste. Sannsynligheten er svært stor for at man vinner fram i saken og oppnår en 

betydelig reduksjon av prisnivå. 

 

Slik rådmannen ser det bør tomtefesteforeningen selv ta kostnadene med gjennomføring av 

voldgiftssaken. Samtidig bør foreningen invitere boligeierne som foreløpig ikke er medlemmer 

til å bli dette slik at disse også tar sin del av det økonomiske ansvaret. For voldgiftssaken vil det 

utvilsomt være en fordel om alle/eller flest mulig er medlem.    

 

Rådmannens innstilling 

1. Saltdal kommune avslår søknaden fra Rognan tomtefesteforening om tilskudd til delvis 

dekning av utgifter knyttet til voldgiftssak og dekning av restgjeld ved en evt. tapt sak. 

2. Saltdal kommune vil allikevel presisere at kommunen fullt ut støtter Rognan 

tomtefesteforenings syn på at det er satt et helt urimelig prisnivå på Opplysningsvesenets 

fonds eiendommer i Rognanområdet. 

 

 



 

 

Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2013/570 

Saksbehandler:  Ivar Skogset 

  

 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 100/14 26.08.2014 

 
Sign. Eksp. til: 

Visit Bodø, Økonomiavdelingen, kommunerevisjon 

 

Samarbeidsavtale 2014 med Visit Bodø. Bevilgning av midler 

 

Foreliggende dokumenter: 

 Forslag til avtale 

 Formannskapssak 56/13: Bevilgning av midler til samarbeidsavtale 2013 

Sakens bakgrunn 

Visit Bodøs kjerneområde er Bodø kommune. Samtidig har selskapet siden oppstart lagt vekt på 

at også bedrifter, arrangementer og attraksjoner i Salten kan delta i et markedssamarbeid. Dette 

har primært rettet seg mot bedrifter og kommuner som ikke har egne destinasjonsselskap 

(Saltdal, Fauske, Beiarn, Gildeskål og Meløy). 

 

Visit Bodø ønsker bl.a. å videreutvikle samarbeidet knyttet til destinasjonutvikling i Salten. Med 

bakgrunn i dette har Visit Bodø jobbet med endring av sin hjemmeside og tilpasset denne slik at 

de andre kommunene i Salten også kan presenteres på en god måte hvis disse ønsker det. Det 

har vært en del felles møter mellom Visit Bodø og de andre kommunene i Salten vedrørende 

dette. Gjennom forslaget til avtale mellom Visit Bodø og Saltdal kommune om digital synlighet 

gjennom Visit Bodøs kanaler i 2014 tilbys en grunnpakke med et definert innhold. 

Avtaleforslaget er vedlagt. Kostnaden for Saltdal kommune vil være kr. 50.000,- eks. mva. 

 

Vurdering 

Digital markedsføring har økt vesentlig de siste år, og får en stadig større betydning. Turistene 

henter i økende grad sin informasjon via internett, og også bestillinger av reiselivsprodukter 

skjer stadig oftere gjennom denne kanalen. Derfor er det viktig for kommuner og bedrifter å 

være godt synlig i ulike digitale kanaler. Et par bedrifter fra Saltdal er allerede medlem i Visit 

Bodø. Saltdal kommune inngikk for 2013 en avtale med Visit Bodø for å synliggjøre mer 

generell informasjon fra Saltdal (avtalen vedtatt av formannskapet i sak 56/16). Kostnad for 

kommunen var kr. 35.000,-. Forslag til avtale for 2014 er en videreføring/utvikling av denne 

avtalen. 

 



Vedlagte forslag til avtale viser hva som vil inngå i dette samarbeidet. Blant annet redaksjonelt 

innhold, utvikling av turforslag, redaksjonell omtale og presse samt databaseoppføring og 

arrangementskalender. I tillegg er det viktig å se på avtalen som en viktig del av 

utviklingsarbeidet som pågår for å vurdere et tettere samarbeid om destinasjonsutvikling i 

Salten. I denne sammenheng vises til prosjektet som nå skal settes i gang vedrørende 

organisering av reiselivet i Salten, et prosjekt Saltdal kommune sluttet seg til i 

kommunestyresak 36/14. 

 

Dette prosjektet kommer i gang som et resultat av økende reiselivssamarbeid mellom 

kommunene i Saltenregionen, man ser bl.a. nytten av en del felles synliggjøring/markedsføring 

via internett. Alle de andre kommunene uten destinasjonsselskap (Fauske, Gildeskål, Beiarn og 

Meløy) har allerede inngått, eller er i ferd med å inngå, en tilsvarende avtale som nå tilbys 

Saltdal. 

 

Rådmannen anbefaler at Saltdal kommune inngår en avtale med Visit Bodø i tråd med det 

forslaget som foreligger. For 2015 må et evt. forslag til ny avtale legges fram på et tidligere 

tidspunkt, helst før årsskiftet. 

Rådmannens innstilling 

Saltdal kommune inngår samarbeidsavtale med Visit Bodø om en Grunnpakke 2014, med 

innhold som går fram av vedlagt forslag. Kostnaden på kr. 50.000,- eks. mva. dekkes over 

næringsfond B. 

 

 



 

 

Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2012/216 

Saksbehandler:  Christin Kristensen 

  

 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 101/14 26.08.2014 

 
Sign. Eksp. til: 

 

 

Godkjenning av plan for lukking av avvik ved tilsyn med beredskap 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev fra fylkesmannen i Nordland dat. 27.05.14  

- Endelig rapport  - Tilsyn med kommunal beredskap Saltdal kommune 

- Plan for lukking av avvik til godkjenning 

Sakens bakgrunn 

Fylkesmannen hadde et tilsyn med kommunal beredskap 24. april i år. 

Ut fra det som ble gjennomgått, ble det avdekket 3 avvik som vi må følge opp for å oppfylle 

kravene til lov om kommunal beredskap samt forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 

Avvikene er i korte trekk: 

1. Eksisterende helhetlig ROS analyse oppfyller ikke kravene til dagens lovverk. 

2. Kommunens «helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid» må 

oppfylle kravene i forskriften. 

3. Den overordnede beredskapsplanen må tilpasses kravene i forhold til mål/strategi samt 

ressursplan og evakueringsplan. 

 

Det vises til utfyllende forklaring i vedlagte rapport. 

 

Vedlagt oversendes en plan for lukking av avvikene som må godkjennes politisk før den sendes 

til fylkesmannen.  Det er avklart med fylkesmannen at tidsrammen for arbeidet er akseptabelt 

 

Kriseledelsen har fått planen til vurdering og uttalelse og har gitt følgende signaler: 

Rådmannens innstilling 

Fremlagte plan for lukking av avvik ved tilsyn med kommunal beredskap godkjennes og 

oversendes fylkesmannen i Nordland. 

 

 



 

 

Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2014/540 

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen 

  

 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 102/14 26.08.2014 

 
Sign. Eksp. til: 

 

 

KS medvirkning i lokale og regionale prosesser for 

kommunereformen. 

Foreliggende dokumenter: 

- E-post dat. 30.06.14 med vedlegg fra KS Nordland 

Sakens bakgrunn 

Det fremkommer av prop 95S kommuneproposisjon 2015 at alle landets kommuner høsten 2014 

vil inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg 

sammen med nabokommuner.  Fylkesmannen får ansvaret fra regjeringen for å igangsette disse 

prosessene. 

 

Iflg. Kommuneproposisjonen vil den organiserte prosessen starte i august 2014 og vil i 

hovedsak gå til kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. 

 

I forbindelse med dette har landsstyret i KS vedtatt at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for 

og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med 

fylkesmannsembetene i et likevektig samarbeid. 

 

Fylkesstyrene er blitt oppfordret til å ta initiativ til å be kommunen gjennom lokale politiske 

vedtak å gi fylkesstyrene mandat til å gå inn i et slikt samarbeid om tilrettelegging av lokale 

prosesser. 

 

Fylkesstyret i KS Nordland har derfor sendt ovennevnte henvendelse som invitasjon til å gi KS 

tilbakemelding om forventninger til KS og prosess i kommunereformarbeidet. 

 

KS forutsetter at endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale prosesser.  KS skal ikke 

være pådriver for dette. 

 

KS presiserer også at det er kommunene selv som bestemmer hvem de vil ta initiativ til samtaler 

med. KS vil ikke ta stilling til dette. 

 



KS ønsker å ivareta rollen som medlems- og interesseorganisasjon med fokus på rammevilkår, 

styrking av lokaldemokratiet, formidling av faktagrunnlag og tilrettelegging av arenaer for 

utvikling, kunnskapsdeling, og erfaringsutveksling. 

 

På nasjonalt nivå vil KS se på de kommunale og fylkeskommunale/regionale 

oppgaveporteføljene i sammenheng og arbeide videre med vurdering av hvilke oppgaver kan 

evt. flyttes mellom nivåene med hensyn til nærhet til innbyggerne, politisk folkevalgt forankring 

og effektiv oppgaveløsning. Det forutsettes her en full finansiering av nye oppgaver. 

 

Kommunene er bedt om å gi tilbakemelding innen 1. september. 

Vurdering 

Kommunene er bedt om å gi tilbakemelding på to punkter; 

1. NN kommune/fylkeskommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger 

og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 

etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 

 

Kommentar:  

Som kommunens interesseorganisasjon, er det naturlig at KS er også med for å sikre kvaliteten 

på de prosessene som skal kjøres.  Det er også positivt at KS får oppgaven som faglig 

tilrettelegger og koordinator for prosessene.  Det er viktig at det er en god rolleavklaring mellom 

KS og fylkesmannen i forhold til lokale prosesser. 

 

2. NN kommune/fylkeskommune vil gi følgende tilbakemelding til KS vedr. forventninger 

og prosess i kommunereformarbeidet: 

Forslag til punkter i tilbakemeldingen: 

a. Forventninger: 

 KS skal være faglig tilrettelegger samt koordinator for prosessen(e) som 

Saltdal kommune deltar i 

 KS skal opptre som faglig rådgiver når det gjelder hensyn til viktige 

samfunnsmessige spørsmål under prosessens fremdrift. 

 KS skal ivareta hvert enkelt medlemskommunes interesser sett i 

sammenheng med pågående prosesser. 

 

b. Prosess i kommunereformarbeidet: 

 Saltdal kommune er kommet i gang med vurdering av samtaleparter 

 Saltdal deltar på de møtefora som bidrar til å avklare aktuelle 

samtaleparter 

Kommentar: 

Saltdal formannskap har fattet følgende vedtak i møte 24.06.14, sak 90/14: 

Administrasjon  og politisk ledelse får formannskapets aksept til å igangsette drøftinger 

med nabokommunene om en fremtidig kommunestruktur. 

 

Formannskapet holdes fortløpende orientert. 

 

Da punkt 2 representerer en del politiske føringer, bes politikerne vurdere hva de vil ha med 

under punktet i forhold til det som er foreslått. 

 

 

 



Rådmannens innstilling 

Følgende tilbakemelding sendes til KS Nordland: 

1. Saltdal kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 

koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 

etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 

2. Saltdal kommune vil gi følgende tilbakemelding til KS vedr. forventninger og prosess i 

kommunereformarbeidet: 

a. Forventninger: 

 KS skal være faglig tilrettelegger samt koordinator for prosessen(e) som 

Saltdal kommune deltar i 

 KS skal opptre som faglig rådgiver når det gjelder hensyn til viktige 

samfunnsmessige spørsmål under prosessens fremdrift. 

 KS skal ivareta hvert enkelt medlemskommunes interesser sett i 

sammenheng med pågående prosesser. 

 

b. Prosess i kommunereformarbeidet: 

 Saltdal kommune er kommet i gang med vurdering av samtaleparter 

 Saltdal deltar på de møtefora som bidrar til å avklare aktuelle 

samtaleparter i den videre prosessen. 

 

 



 

 

Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2014/693 

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth 
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Eiendomsskatt - valg av metode og rammer for taksering 

Foreliggende dokumenter: 

Matrikkelanalyse, utført av Eskan AS 

Inntektsanalyse, utført av Eskan AS 

Sakens bakgrunn 

Det vises til økonomiplan 2014-2017 der det er vedtatt at virkeområdet for utskriving av 

eiendomsskatt skal vurderes utvidet til å omfatte all fast eiendom i hele kommunen. 

Kommunestyret vedtok i sak 27/14 å sette i gang et forprosjekt på eiendomsskatt. Forprosjektet 

er nå gjennomført av Eskan AS, som har gjort en analyse av matrikkelen og en vurdering av 

inntektsmulighetene som viser et potensiale på 31 mill kr årlig. Kommunestyret skal nå fastsette 

prinsipper for gjennomføring av takseringen.  

Vurdering av forprosjektet 

Den vedlagte matrikkelanalysen viser at det må gjøres et vesentlig arbeid under selve 

takseringen for å få gode nok data for å taksere eiendommene.  Den største svakheten med 

matrikkelen er at det ikke finnes riktig areal/bruksareal på bygningene.  Mangelen innebærer at 

alle bygg må arealberegnes under befaringen. Dette kompliserer og fordyrer selve 

takseringsarbeidet, men er håndterbart. 

 

Matrikkelanalysen viser at det er 3.325 eiendommer med 7.035 bygg som minimum må 

besiktiges dersom vi velger ordinær taksering. Data fra Skatteetaten viser at vi har fått 

formuesgrunnlag (‘ligningsverdi’) på 1.632 eiendommer. Dette innebærer at minimum 1.693 

eiendommer må befares selv om vi velger den ‘enkle’ takseringmetoden med bruk av 

formuesverdi fra Skatteetaten. Det må altså igangsettes et omfattende takseringsarbeid 

uavhengig av metode. KS beregner at kostnad med et takseringsprosjekt anslagsvis er antall 

innbyggere/1000, dvs for Saltdal ca 4,8 mill kr. Hvis vi velger formuesgrunnlag som metode 

skal bare halvparten takseres, men det gjenstår da de mest ‘kompliserte’ og minst tilgjengelige 

eiendommene for vurdering, slik at kostnaden sannsynligvis vil bli rundt 3,5 mill kr.  

 



Inntektsanalysen tar utgangspunkt i data fra matrikkelanalysen om antall eiendommer og 

bygningstyper. Det er beregnet et gjennomsnittlig m2-pris på 12.000 kr for boliger, 15.000 kr 

for fritidseiendommer og 3.000 kr for garasjer. En gjennomsnittlig boligeiendom i Saltdal har en 

estimert verdi på 1,5 mill kr. Inntektsmulighetene varierer sterkt ut fra promillesats (kan være 

mellom 2,0 ‰ og 7,0 ‰) og eventuelt bunnfradrag, og spenner seg fra 5,0 mill kr opp mot 31 

mill kr. For eksempel vil en promillesats på 2,5 og bunnfradrag på 200.000 kr gi inntekter på 9,0 

mill kr. For en eiendomsbesitter med en eiendom som er taksert til 1,7 mill kr vil dette 

alternativet gi en skatt på 3.750 kr årlig. Se vedlagt inntektsanalyse for matriser over andre 

tenkte alternativer.  

 

Metode og rammer 

Det er to metoder som kan benyttes for å taksere eiendommer.  

 

Ordinær taksering 

Innebærer at alle eiendommer blir gjenstand for en fysisk befaring. Metoden er arbeidskrevende 

og kostbar fordi alle eiendommer må befares. Estimert engangskosntad er 4,8 mill kr. Metoden 

har den klare fordelen at alle eiendommer takseres ut fra et likt prinsipp. Dette vil ventelig 

forenkle saksbehandlingen og gi vesentlig mindre klager. Taksten gjelder for 10 år og vil ikke 

endre seg i perioden. Dette gjør inntektene lettere å budsjettere og utgiften mer forutsigbar for 

eiendomsbesitteren. Vi får ryddet opp i matrikkelen slik at den tilfredsstiller dagens krav til 

bygningsareal noe som vil gi en betydelig positiv gevinst. Matrikkelloven krever i dag at alle 

nybygg skal registreres med rett bruksareal.  I tillegg er det signaler på at Statens kartverk vil 

kreve dette på allerede eksisterende bygg, noe som vil medføre befaringer på alle bygg, med 

påfølgende utgifter. Dette vil også være til stor hjelp når det gjelder fakturering av kommunale 

avgifter som også differensierer avgiften utfra bygningsareal. 

 

Kombinere ordinær taksering med bruk av formuesgrunnlag 

Innebærer at vi innhenter data fra Skatteetaten på formuesgrunnlag for de eiendommene der 

opplysningene er tilgjengelige. Metoden innebærer ikke at vi unngår å sette i gang et 

takseringsarbeid ettersom vi kun har fått data fra halvparten av eiendommene og de resterende 

må takseres på vanlig måte. Metoden vil gi lavere engangskostnader, ca 3,5 mill kr, men ventes 

å gi betydelig merkostnad fremover på grunn av mer oppfølging. Noen boliger vil da få en takst 

som gjelder i 10 år (ordinær taksering) mens andre vil få ny takst hvert år (formeuesgrunnlag). 

Ettersom takst beregnes på ulik måte vil man få flere tilfeller der tilsynelatende like 

naboeiendommer verdifastsettes etter to ulike prinsipper og de vil kunne få vidt forskjellige 

skattesedler. Dette er svært problematisk når man skal legitimere utskrivingen av skatten. Disse 

forholdene gjør at rådmannen sterkt anbefaler å velge bort formuesgrunnlag som metode, selv 

om engangsutgiften ventes å bli noe lavere.  

 

Sonegrenser 

Eiendomsskatteloven gir adgang til å skrive ut skatten enten på faste eiendommer i hele 

kommunen eller faste eiendommer i et klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på 

byvis. Dette betyr at kommunestyret kan frita mer perifere deler av kommunen. Årsaken til dette 

er at eiendomsskatten tidligere var hjemlet i forhold til kommunens utgifter for infrastruktur i 

sentrumsområder (veier, gatelys, lekeplasser osv). I dag er ikke eiendomsskatten knyttet til deler 

av kommunenes virksomhet, men en kommunal skatt som i sin helhet tilfaller kommunen for å 

være med på å finansiere alle kommunale tjenester for alle innbyggerne i kommunen. Det er 

derfor stadig færre kommuner som fritar områder for skatt. Det anses tilfredsstillende å operere 

med sonefaktorer slik at sentrumsnære objekter verdsettes høyere enn mer perifere enheter.   

 

 

 



Fremdriftsplan 

Takseringsarbeidet har et så stort omfang at det må settes ut på anbud. Det må blant annet 

utføres av godkjente matrikkelførere, noe vi bare har én person av i kommunen. 

Anbudsdokumenter vil bli sendt ut forutsatt kommunestyrets godkjennelse om valg av 

takseringsmetode og sonegrenser. Kontrakten vil tidligst kunne signeres før jul, men det er 

usikkert når et firma eventuelt kan sette i gang sine arbeider. Det er klart mest hensiktsmessig og 

billigere å gjøre arbeidet i den tørre årstiden. Matrikkelen har dessuten så store mangler at det 

må gjøres et forarbeid for at takseringen skal kunne gå smidig. Det er derfor sannsynlig at 

høsten og vinteren må brukes til anbud og forarbeid mens selve besiktigelsen først kan gjøres 

vår/sommer 2015. Skatten vil da første gang skrives ut i 2016 fordi frist for utskriving av 

skatteseddel er 1.mars i skatteåret. Dette er ett år senere enn inntektene i økonomiplanen 

forutsetter, men kan være nødvendig for å sikre en god prosess som også ivaretar god 

informasjon til kommunens eiendomsbesittere.  

 

Når objektene er verdsatt skal sakkyndig takstnemnd som kommunestyret har oppnevnt, 

fastsette eiendomsskattesats for hver eiendom. Nemndas arbeid vil ventelig starte høsten 2015. 

Det er nødvendig med skolering av nemndsmedlemmer, slik at de har kompetanse til å foreta 

fastsetting innenfor regelverk og kan gjøre et nødvendig forarbeid (fastsetting av sjabloner). 

Nemnda skal altså fastsette taksten, mens kommunestyret til enhver tid beslutter skattesats, 

eventuelt bunnfradrag og vedta området det skal skrives ut skatt til.  

Rådmannens innstilling 

1. Det gjennomføres ordinær taksering av alle eiendommer i hele Saltdal kommune i løpet 

av 2014/2015 med unntak av eiendommer som allerede er taksert (verker, bruk og annen 

næringseiendom) og eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven.  

2. Kostnader til takseringen og inntekter fra eiendomsskatt innarbeides i økonomiplan 

2015-2018, herunder fastsetting av skattesats og bunnfradrag.   
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Junkerdal Nasjonalpark - søknad om landing med helikopter 

 

Foreliggende dokumenter: 

Søknad fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre. 

Sakens bakgrunn 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om tillatelse til landing med helikopter inne ved 

Salberg vatnet og ved austre Storeng. Formålet er å transportere ut skrot/avfall og søppel. 

Oppdraget er planlagt utført i løpet av september 2014. Oppdraget er et samarbeid mellom grunneier 

Statskog, Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Fjelltjenesten og hytteeierne ved Salberg vatnet.  

Vurdering 

Etter motorferdsellovens §6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når 

det foreligger særlige grunner. Saltdal kommune ser ikke at denne transporten kan ha særlig 

negativ belastning, og kommunen er derfor positiv til søknaden. Saltdal kommune synes det er 

viktig at det blir opp ryddet i dette området som ligger innenfor Junkerdal nasjonalpark.   

 

Grunnlaget for avgjørelsen 

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.  

 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

 

Begrunnelse 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av helikopter transport i dette området å være i strid med 

formålet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at Helikopter transport i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen mht til tidsramme. Med de vilkår som er satt vil Helikopter transport i dette omfanget 

ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Helikopter transport det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 

medføre for stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Konklusjon 

Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i 

strid med formålet og det gis derfor dispensasjon. 

Rådmannens innstilling 

Midtre Nordland nasjonalparkstyre gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av 

skrot/avfall og søppel i forbindelse med opprydding ved Salberg vatnet. Dispensasjonen gjelder i 

perioden 01.09 – 15.10. 2014 Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens 

§ 8 til 12. 
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Jørn Øines Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark 

Foreliggende dokumenter: 

Søknad fra Jørn Øines Olsen. Myrullveien 24. 8027 Bodø 

Sakens bakgrunn 

Jørn Øines Olsen søker om tillatelse til å bruke helikopter til transport i forbindelse med 

hyttebygging ve Jarbruvatnet. Transporten skal foregå fra Skar og til Jarbruvatnet og det søkes 

om dispensasjon i perioden september/oktober 2014.  

Vurdering 

Etter motorferdsellovens §6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når 

det foreligger særlige grunner. Saltdal kommune ser ikke at denne transporten kan ha særlig 

negativ belastning, og kommunen er derfor positiv til søknaden.  

 

Grunnlaget for avgjørelsen 

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.  

 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

 

Begrunnelse 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av helikopter transport i dette området å være i strid med 

formålet. 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at Helikopter transport i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

 



Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht til tidsramme. Med de vilkår som er satt vil Helikopter transport i dette 

omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Helikopter transport det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 

medføre for stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Konklusjon 

Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i 

strid med formålet og det gis derfor dispensasjon. 

Rådmannens innstilling 

Jørn Øines Olsen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av byggesett i 

forbindelse med bygging av ny hytte ved Jarbruvatnet. Dispensasjonen gjelder i perioden 

september/oktober 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 

til 12. 
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Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 

Foreliggende dokumenter: 

Brev dat. 12.06.14 fra Kommunal- og moderniseringsdept. 

Sakens bakgrunn 

I 2015 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg. I statsråd 6. juni 2014 er valgdagen 

fastsatt til mandag 14. september 2015.   

Det er også anledning å holde valg søndag 13. september. 

 

Kommunestyret skal ved hvert valg ta stilling til om det skal holdes valg 1 eller 2 dager i 

kommuner og i så fall hvilke stemmesteder i kommunen som skal ha 1 eller 2 dagers valg, jfr. 

valglovens §9-2 pkt. 2.   

Vurdering: 

Saltdal kommune har hatt som praksis at det holdes 2 dagers valg på Rognan og Røkland, og 

valg 1 dag på de øvrige stemmesteder. Vi har ikke mottatt signaler om behov for endring av 

denne ordning. 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i valglovens §9-2 pkt. 2 holdes valgting i anledning kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 2015 foruten mandag 14. september også søndag 13. september på Rognan og 

Røkland stemmesteder. 
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Kommunalt bidrag til TV-aksjon 2014 - Kirkens nødhjelp 

 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev dat. 15.08.14 fra Nordland fylkesaksjonskomite v/Sonja A. Steen 

Sakens bakgrunn 

Inntektene ved årets TV-aksjon går til Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig 

tilgang til rent vann for mennesker verden rundt. Aksjonen går av stabelen 19. okt. 

 

Det ble bevilget kr. 10.000 til TV-aksjon 2013 – Nasjonalforening for folkehelse. 

 

Evt. tilskudd dekkes over konto «Til formannskapets disp» 14709/1009/100 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
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Valg av representant med vara til styret for stiftelsen Adde 

Zetterquist Kunstsamling 

Foreliggende dokumenter: 

- E-post dat. 04.07.14 fra Eva Ruth Spørck 

- Stiftelsesdokument  

- Vedtekter 

Sakens bakgrunn 

Saltdal kommune har hatt et medlem av styret og ett varamedlem i 2 år, jfr. §3 1. ledd i 

vedtektene.  

 

Styret skal bestå av: 

1 representant + vara valgt av Per Adde/Kaisa Zetterquist 

1 representant + vara fra Saltfjellet reinbeitedistrikt 

1 representant + vara fra Saltdal kommune 

1 representant + vara fra Nordland fylkeskommune 

 

De som oppnevner styremedlemmer plikter å konferere før oppnevnelsen slik at det er mulig å 

overhold plikten til kjønnsrepresentasjon i stiftelsesloven §27a. 

 

Funksjonstiden for styret er 4 år.  I vedtektenes §3, 3. ledd er det presisert at Nordlands 

fylkeskommune  og Saltdal kommune  har ved det første valget har en funksjonstid på 2 år for å 

sikre overlapping i styret.  Det skal nå velges medlem og varamedlem for 4 år. 

 

Som det fremgår av vedlagte e-post er Eva Ruth Spørck villig til å ta gjenvalg. 

Rådmannens innstilling 

Som Saltdal kommunes representant og vararepresentant til styret for Stiftelsen Adde Zetterquist 

Kunstsamling for 4 år fra vedtaksdato, velges: 

Medlem: 

Varamedlem: 
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Nordland Nasjonalparksenter - Oppnevning av medlem og 

personlig vara til styret 

Sakens bakgrunn 

I gjeldende vedtekter for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter står det i §5.1 om styrets 

sammensetning: 

Stiftelsen har et styre på 5 medlemmer med numerisk varamedlemmer, unntak 

vararepresentant for Fylkesmannen i Nordland og Saltdal kommune der det foreligger 

personlig vara. 

- 3 valgt av stifterne 

- 1 representant oppnevnt av Saltdal kommune 

- 1 representant oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland 

 

Styremedlemmer velges for fire år.  Ved oppretting av stiftelsen velges dog tre 

medlemmer for 2 år  for å ivareta kontinuitet i styret. 

 

Daglig leder har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett.  Daglig leder er 

sekretær for styret. 

 

I sak 53/10 den 10.05.10 har Saltdal formannskap oppnevnt Ann Kristin Engan som medlem 

med Rune Berg som vara. 

 

Ordfører Finn-Obert Bentsen er blitt spurt av rådet for Nasjonalparksenteret og sagt ja til å gå 

inn som medlem av styret. 

 

Det må også oppnevnes en personlig varamedlem.  

Rådmannens innstilling 

For perioden august 2014 til august 2018 velges ordfører Finn-Obert Bentsen som styremedlem 

i styret for Nordland Nasjonalparksenter med ______ som personlig varamedlem. 
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Valg av nytt medlem til rådet for Nordland Nasjonalparksenter 

Sakens bakgrunn 

I vedtekter for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter §§6.1og 6.2, 1. ledd, 2. setning står det 

som følger: 

§6.1 Sammensetning 

I Rådet sitter en representant fra hver av stifterne som er nevnt i §1.  Disse velges av 

kommunestyre og styrende organ for de deltakende institusjoner for en periode på 4 år i 

samsvar med valgperioden. 

 

§6.2, 1. ledd, 2. setning: 

Medlemmer av rådet kan ikke samtidig sitte i styret.  

 

I f.sak i møte 26.08.14 ble ordfører Finn-Obert Bentsen valgt som nytt styremedlem. 

 

I k.sak 57/12 i møte 20.06.12 ble det fattet følgende vedtak: 

Som Saltdal kommunes representant til rådet for stiftelsen Nordland nasjonalparksenter 

for inneværende valgperiode velges ordfører Finn-Obert Bentsen. 

 

Da man i hht. vedtektene ikke kan sitte både i rådet og styret samtidig, må det velges ett nytt 

medlem til rådet for resten av inneværende valgperiode. 

 

Rådmannens innstilling 

Som nytt medlem for Saltdal kommune til rådet for Nordland Nasjonalparksenter velges  

_________  for resten av inneværende valgperiode. 
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Landingstillatelse helikopter - Utbyggingen av nødnett 

 

Foreliggende dokumenter: 

Søknad fra Daniel Karlsson Prosjektleder - Telecom 

Sakens bakgrunn 

Daniel Karlsson Prosjektleder – Telecom søker om tillatelse til landing med helikopter i 

forbindelse med utbygging av det nye nødnettet som primært skal brukes av politi, ambulanse 

og brannvesenet. Sammen med entreprenør, grunneier og utbygger ønsker de å gjennomføre 

tekniske undersøkelser av plassen i tidsrommet 27/ - 5/9. 2014. Området det er snakk om er 

Sauskardet oppe på Storalmenningfjellet.    

Vurdering 

Etter motorferdsellovens §6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når 

det foreligger særlige grunner. Kommunen ser positivt på at arbeidet bed etablering av nødnett 

kommer i gang. Saltdal kommune ser derfor ikke at denne transporten kan ha særlig negativ 

belastning, og kommunen er derfor positiv til søknaden.  

 

Grunnlaget for avgjørelsen 

 

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.  

 

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 

naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

 

Begrunnelse 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av helikopter transport i dette området å være i strid med 

formålet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at Helikopter transport i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil Helikopter 

transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Helikopter transport det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 

medføre for stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Konklusjon 

Omsøkte tiltak, med de begrensinger som er gitt i antall, sted og tid, vurderes ikke til å være i 

strid med formålet og det gis derfor dispensasjon. 

 

Rådmannens innstilling: 

Daniel Karlsson Prosjektleder – Telecom gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter  i 

forbindelse med utbygging av det nye nødnettet i området Sauskardet på Storalmenningfjellet. 

Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 27/8 - 5/9. 2014.  Dispensasjonen er vurdert etter 

prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 

 

 


