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Saker til behandling

PS 112/14 2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Rusånes fabrikker

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 egengodkjenner Saltdal kommune 
Detaljreguleringsplan for Rusånes fabrikker med følgende endringer:

Juridiske linjer:
Byggelinje:
Byggelinje fastsettes til 8 meter fra regulert midtlinje veg. 

Siktlinjer:
Siktlinjer for utkjørsler til privat og offentlig veg innarbeides i plan.

Planformål:
Privat veg V1 endres til offentlig veg

Hensynssoner:
Endres i henhold til vedlagt revidert plan

Bestemmelser til Plan:
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Ny V2:
a) Ved etablering av fast dekke skal oppbygging gjøres i henhold til Statens vegvesens 

normaler for oppbygging av veger, håndbok N200. 

§ 7 Hensynssoner:
Tillegg pkt a) 
Fra eksisterende bru og innenfor sonen skal privat veg vurderes sikret med autovern.

Tillegg pkt b)
For å hindre forurensing til drikkevannskilden innenfor sonen skal det etableres fast dekke med 
eventuelt opphøyd kanter, veiskulder eller opphøyd asfaltkant med fall bort fra 
drikkevannskilden til oljeavskiller. 

Nye punkter
e) 
For tiltak innenfor hensynssonene skal det utarbeides Miljøoppfølgingsplan for ytre miljø. 
Miljøprogram skal legges til rette for detaljprosjektering og gjennomføring av drifts- og 
anleggsfasen. MOP skal vise hvordan miljømål og krav innarbeides og følges opp under 
prosjektering, kontrahering og drift i forhold til grunnvannskilden. Beredskapsplan skal 
godkjennes av Saltdal kommune som forurensningsmyndighet.

Ny f) 
Kjøreveger innenfor hensynssonene skal etableres med fast dekke med opphøyde kanter, 

veiskulder eller asfaltkant med fall bort fra drikkevannskilden til oljeavskiller. 

Ny g)  
 Lagring av olje, oljeprodukter og andre stoffer samt drivstoffylling som ved en eventuell
 lekkasje kan forurense grunnvannet er ikke tillatt innenfor sonene. Lagring og fylling av



disse produktene skal forkomme på Industriområde I1.

Ny § 8 – Rekkefølgebestemmelse
a) Det tillates oppfylling av I3 med unntak av hensynssone Sg3 med inntil 5 daa før 

etablering av fast dekke i regulerte sikringssoner. Oppfylling skal skje med rene masser.

b) Etablering av privat veg (V2) tillates opparbeidet før etablering av fast dekke i regulerte 
sikringssoner.

c) Etablering av fast dekke i sikringssonene med risikoreduserende tiltak skal gjennomføres 
i løpet av 2015

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 egengodkjenner Saltdal kommune 
Detaljreguleringsplan for Rusånes fabrikker med følgende endringer:

Juridiske linjer:
Byggelinje:
Byggelinje fastsettes til 8 meter fra regulert midtlinje veg. 

Siktlinjer:
Siktlinjer for utkjørsler til privat og offentlig veg innarbeides i plan.

Planformål:
Privat veg V1 endres til offentlig veg

Hensynssoner:
Endres i henhold til vedlagt revidert plan

Bestemmelser til Plan:
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Ny V2:
a) Ved etablering av fast dekke skal oppbygging gjøres i henhold til Statens vegvesens 

normaler for oppbygging av veger, håndbok N200. 

§ 7 Hensynssoner:
Tillegg pkt a) 
Fra eksisterende bru og innenfor sonen skal privat veg vurderes sikret med autovern.

Tillegg pkt b)
For å hindre forurensing til drikkevannskilden innenfor sonen skal det etableres fast dekke med 
eventuelt opphøyd kanter, veiskulder eller opphøyd asfaltkant med fall bort fra 
drikkevannskilden til oljeavskiller. 

Nye punkter
e) 
For tiltak innenfor hensynssonene skal det utarbeides Miljøoppfølgingsplan for ytre miljø. 
Miljøprogram skal legges til rette for detaljprosjektering og gjennomføring av drifts- og 



anleggsfasen. MOP skal vise hvordan miljømål og krav innarbeides og følges opp under 
prosjektering, kontrahering og drift i forhold til grunnvannskilden. Beredskapsplan skal 
godkjennes av Saltdal kommune som forurensningsmyndighet.

Ny f) 
Kjøreveger innenfor hensynssonene skal etableres med fast dekke med opphøyde kanter, 

veiskulder eller asfaltkant med fall bort fra drikkevannskilden til oljeavskiller. 

Ny g)  
 Lagring av olje, oljeprodukter og andre stoffer samt drivstoffylling som ved en eventuell
 lekkasje kan forurense grunnvannet er ikke tillatt innenfor sonene. Lagring og fylling av
disse produktene skal forkomme på Industriområde I1.

Ny § 8 – Rekkefølgebestemmelse
d) Det tillates oppfylling av I3 med unntak av hensynssone Sg3 med inntil 5 daa før 

etablering av fast dekke i regulerte sikringssoner. Oppfylling skal skje med rene masser.

e) Etablering av privat veg (V2) tillates opparbeidet før etablering av fast dekke i regulerte 
sikringssoner.

f) Etablering av fast dekke i sikringssonene med risikoreduserende tiltak skal gjennomføres 
i løpet av 2015

PS 113/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 16.09.14

Rådmannens innstilling
Referater og orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
I tillegg ble det gitt orientering om

- Dekning av utgifter til rydding 
- Gang-/sykkelveg Jernbanegata
- Legesituasjon
- Mottak av flyktninger

Orientering om leieforhold – hus på Høyjarfall gis i neste møte

Enstemmig vedtak:

Referater og orienteringer tas til informasjon.



PS 114/14 Søknad om oppstart av Detaljreguleringsplan i Sandbakkveien. Område avsatt 
som industriområde i kommunedelplan for Rognan sentrum.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune har ikke innvendinger mot at det settes i gang utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan for tiltaket.

PS 115/14 Deltakelse i Reiseguide Nord-Norge 2015

Rådmannens innstilling
Det bevilges kr. 60.000,- fra næringsfond B til Saltdal kommunes deltagelse i ”Reiseguide
Nord-Norge 2015”.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Det bevilges kr. 60.000,- fra næringsfond B til Saltdal kommunes deltagelse i ”Reiseguide
Nord-Norge 2015”.



PS 116/14 Økonomirapport - 2. tertial 2014

Rådmannens innstilling
1) Tertialrapport 2 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

Økt utgift / 
redusert inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Merinntekter utbytte                  -870 000 
Lavere renteinntekter 19000/8100/870                    550 000 
Økte konsesjonskraftinntekter                  -218 000 
Økt vertskommunetilskudd asylmottak                  -450 000 
Økt integreringstilsk flyktninger 18100/8004/850               -1 882 000 
Økte utg bosetting flyktn, ansvar 3502                1 882 000 
Overføring til investering klp 15700/8107/880                    142 000 
Premieavvik (inkl avg)                2 398 000 
Amortisert avvi, inkl avg                      83 000 
Premiefond               -2 330 000 
Innbet premie /virksomheter               -2 700 000 
Utligne budsjett vakanser 14900/8002/840                2 000 000 
Styrke avsetn til lønnsoppgjør 14901/8002/840                1 395 000 
Skjønnsmidler barnevern                1 000 000               -1 000 000 
Skjønnsmidler spåk og mangfold                    135 000 -135 000                 
Skjønnsmidler tiltaksfornying barnevern                    250 000 -250 000                 
Skjønnsmidler grunnlovsjubileum                        5 000 -5 000                      
Skjønnsmidler ressurskrevende tjenester                    189 000 -189 000                 
Sum drift              10 029 000            -10 029 000 

Investering
Egenkapitalinnskudd KLP                    142 000                  -142 000 
Andre utbyggingsetappe VA-anlegg jf sak 32/14              10 000 000 
Redusert investering bårehus 02300/1704/393               -1 800 000 
Redusert investering bårehus 02700/1704/393                  -100 000 
Redusert låneopptak bårehus 09100/1704/870                1 900 000 
Økt låneopptak VA-anlegg andre utbyggingsetappe            -10 000 000 
Heis Saltdal Sykehjem 02300/4410/261                    875 000 
Låneopptak heis sykehjem 09100/4410/870                  -700 000 
Mvakompensasjon investering 07290/4410/850                  -175 000 
Sum investering              12 917 000            -12 917 000 



2) Avsatte  midler til lønnsoppgjør og endring i pensjonspremie fordeles administrativt til 
enhetenes budsjetter. 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig innstilling:
1) Tertialrapport 2 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

Økt utgift / 
redusert inntekt

Økt inntekt / 
redusert utgift

Drift
Merinntekter utbytte                  -870 000 
Lavere renteinntekter 19000/8100/870                    550 000 
Økte konsesjonskraftinntekter                  -218 000 
Økt vertskommunetilskudd asylmottak                  -450 000 
Økt integreringstilsk flyktninger 18100/8004/850               -1 882 000 
Økte utg bosetting flyktn, ansvar 3502                1 882 000 
Overføring til investering klp 15700/8107/880                    142 000 
Premieavvik (inkl avg)                2 398 000 
Amortisert avvi, inkl avg                      83 000 
Premiefond               -2 330 000 
Innbet premie /virksomheter               -2 700 000 
Utligne budsjett vakanser 14900/8002/840                2 000 000 
Styrke avsetn til lønnsoppgjør 14901/8002/840                1 395 000 
Skjønnsmidler barnevern                1 000 000               -1 000 000 
Skjønnsmidler spåk og mangfold                    135 000 -135 000                 
Skjønnsmidler tiltaksfornying barnevern                    250 000 -250 000                 
Skjønnsmidler grunnlovsjubileum                        5 000 -5 000                      
Skjønnsmidler ressurskrevende tjenester                    189 000 -189 000                 
Sum drift              10 029 000            -10 029 000 

Investering
Egenkapitalinnskudd KLP                    142 000                  -142 000 
Andre utbyggingsetappe VA-anlegg jf sak 32/14              10 000 000 
Redusert investering bårehus 02300/1704/393               -1 800 000 
Redusert investering bårehus 02700/1704/393                  -100 000 
Redusert låneopptak bårehus 09100/1704/870                1 900 000 
Økt låneopptak VA-anlegg andre utbyggingsetappe            -10 000 000 
Heis Saltdal Sykehjem 02300/4410/261                    875 000 
Låneopptak heis sykehjem 09100/4410/870                  -700 000 
Mvakompensasjon investering 07290/4410/850                  -175 000 
Sum investering              12 917 000            -12 917 000 

2) Avsatte  midler til lønnsoppgjør og endring i pensjonspremie fordeles administrativt til 
enhetenes budsjetter. 



PS 117/14 Etablering av kommunalt foretak (KF) for næringsutvikling i Saltdal - 
oppnevning av styre og godkjenning av vedtekter

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommunelovens kap 11, §62, etableres et kommunalt foretak som skal ivareta 
næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. 
 
Med hjemmel i samme lovs §63 godkjennes fremlagte vedtekter og navnet på foretaket (§1) 
fastsettes til : ________________.

Følgende personer velges til styret for 2 år:
1.
2.
3.
4.
5.

Som styrets leder velges _____  .
Som styrets nestleder velges ______  .

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
Truls Paulsen foreslo navnet Saltdal utvikling
Truls Paulsen foreslo følgende endringer til vedtekter:
§3 En del av teksten strykes.  Gjenværende tekst foreslås som følger:

Foretakets virksomhet er å arbeide aktivt for å fremme nærings- og samfunnsutvikling i  
Saltdal kommune og i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede  
planer.
Saltdal utvikling skal være kommunen utøvende organ i næringssaker.
Saltdal utvikling skal være førstelinjetjeneste overfor bedrifter og etablerere.

§4 Tilføyelse etter 2. setning: 
Ved valg første gang velges 2 styremedlemmer for 1 år og 3 styremedlemmer for 2 år.

§5 sløyfes i sin helhet. Øvrige paragrafer rykker opp en plass (§6 blir ny §5 osv)

Truls Paulsens forslag om navn og vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.
Valg av styremedlemmer, leder og nestleder utsettes til kommunestyret.

Enstemmig innstilling:
Med hjemmel i kommunelovens kap 11, §62, etableres et kommunalt foretak som skal ivareta 
næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. 
 
Med hjemmel i samme lovs §63 godkjennes fremlagte vedtekter og navnet på foretaket (§1) 
fastsettes til Saltdal Utvikling med følgende vedtektsendringer:
§3 En del av teksten strykes.  Gjenværende tekst foreslås som følger:

Foretakets virksomhet er å arbeide aktivt for å fremme nærings- og samfunnsutvikling i  
Saltdal kommune og i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede  
planer.
Saltdal utvikling skal være kommunen utøvende organ i næringssaker.
Saltdal utvikling skal være førstelinjetjeneste overfor bedrifter og etablerere.



§4 Tilføyelse etter 2. setning: 
Ved valg første gang velges 2 styremedlemmer for 1 år og 3 styremedlemmer for 2 år.

§5 sløyfes i sin helhet. Øvrige paragrafer rykker opp en plass (§6 blir ny §5 osv)

Følgende personer velges til styret (2 medlemmer velges for 1 år og 3 medlemmer velges for 2 
år):

1.
2.
3.
4.
5.

Som styrets leder velges _____  .
Som styrets nestleder velges ______  .

PS 118/14 Organisasjonsutviklingsprosess i Saltdal kommune - Kommunestyrets vedtak i 
sak 31/14

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:
Saken tas ikke opp til realitetsbehandling.

PS 119/14 Høring forslag til endring i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og 
forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.

Rådmannens innstilling
Saltdal formannskap viser til foreslåtte endringer i motorferdselslova og slutter seg denne, med 
unntak av forslag om forbud mot terrenginngrep (§ 4a). 

Inngrep for å få til en trase bør være tillatt for kommunene å regulere i plan så lenge en følger 
opp de øvrige kriteriene som nevnes i forskriften.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal formannskap viser til foreslåtte endringer i motorferdselslova og slutter seg denne, 
med unntak av forslag om forbud mot terrenginngrep (§ 4a). 



Inngrep for å få til en trase bør være tillatt for kommunene å regulere i plan så lenge en følger 
opp de øvrige kriteriene som nevnes i forskriften.

PS 120/14 Dispensasjon motorferdsel - Leif Børe Spørck. Jarbruvatn

Rådmannens innstilling
Leif Børe Spørck gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av utstyr og materiell 
i forbindelse med bygging av hytte ved Jarbruvatnet.  Dispensasjonen i løpet av uke 42/44. 
2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Leif Børe Spørck gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av utstyr og 
materiell i forbindelse med bygging av hytte ved Jarbruvatnet.  Dispensasjonen i løpet av uke 
42/44. 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

PS 121/14 Endringer lovverket ved gravferd - Høring

Rådmannens innstilling
Fremlagte forslag til endringer i gravferdsloven og tilhørende forskrifter ansees hovedsakelig 
som praktisk og danner like prinsipper for alle typer gravferd.
Saltdal kommune vil påpeke at en forutsetter at de økte rammeoverføringer faktisk dekker 
inntektssvikt ved udifferensierte avgifter. 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Fremlagte forslag til endringer i gravferdsloven og tilhørende forskrifter ansees hovedsakelig 
som praktisk og danner like prinsipper for alle typer gravferd.
Saltdal kommune vil påpeke at en forutsetter at de økte rammeoverføringer faktisk dekker 
inntektssvikt ved udifferensierte avgifter. 

PS 122/14 Salten Regionråd - Valg av nytt varamedlem til regionråd og tilpasninger i 
formannskap og kommunestyret

Rådmannens innstilling
Som nytt varamedlem til Salten regionråd fra opposisjon velges _________  for resten av 
valgperioden.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
Therese Madsen foreslo Ole Bøhlerengen.



Ole Bøhlerengen ble enstemmig valgt.

Enstemmig innstilling:
Som nytt varamedlem til Salten regionråd fra opposisjon velges Ole Bøhlerengen for resten av 
valgperioden.

PS 123/14 Oppnevning av nytt medlem av kommunekomiteen til  årets TV-aksjon fra 
formannskapet

Rådmannens innstilling
Som nytt medlem fra formannskapet til kommunekomiteen for årets TV-aksjon oppnevnes 
_________________ .

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo Ole Bøhlerengen.

Ole Bøhlerengen ble enstemmig valgt.

Enstemmig vedtak:

Som nytt medlem fra formannskapet til kommunekomiteen for årets TV-aksjon oppnevnes 
Ole Bøhlerengen.

PS 124/14 Oppnevning av arbeidsgruppe for å utarbeide overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse

Rådmannens innstilling
Som arbeidsgruppe til utarbeidelse av overordnet ROS-analyse oppnevnes:

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
Forslag fra rådmann:
Kommunalleder Ben Stenvold
Virksomhetsleder Stein Kåre Orø
Beredskapssaksbehandler Christin Kristensen
Representant fra Oppvekst/kultur
Representant fra Helse/omsorg

Rådmannens forslag til medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Som arbeidsgruppe til utarbeidelse av overordnet ROS-analyse oppnevnes:



Kommunalleder Ben Stenvold
Virksomhetsleder Stein Kåre Orø
Beredskapssaksbehandler Christin Kristensen
Representant fra Oppvekst/kultur
Representant fra Helse/omsorg

PS 125/14 Rus-/psykiatritjenesten - Sparetiltak

Rådmannens innstilling
Som et sparetiltak i tråd med f.sak 89/14 flyttes rus-/psykiatritjenesten til Rognan i henhold til 
ovennevnte organisering.  Flyttingen gjennomføres så snart som mulig.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:
Saken tas ikke opp til realitetsbehandling.

PS 126/14 Samhandlingsområde - helse og omsorg - anmodning om orientering

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 

Behandling:
Rus-/psykiatri og helse/omsorg generelt ble diskutert.

Wenche Skarheim foreslo følgende:
Det gis en brei orientering til kommunestyret vedr. samhandlingsområdet helse og omsorg både 
i forhold til organisering og faglige utfordringer.  Det ønskes en helhetlig tenking i forhold til 
etablering av kompetansesenter på Vensmoen, posisjonering og utstillingsvindu i en eventuell 
kommunesammenslåing. Orienteringen gis i f.k. kommunestyremøte som en separat sak i fht. 
OU-prosessen.
Deretter kan kommunestyret ta stilling til om konkrete tiltak, bl.a. plassering av rus-/psykiatri 
ønskes tatt opp som egen sak.

Ronny Sortland foreslo følgende:
Rus-/psykiatritjenesten tas opp som sak i neste kommunestyre.  Saken tas opp som orientering i 
formannskapet i forkant av neste kommunestyremøte.

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

Vedtak:

Det gis en brei orientering til kommunestyret vedr. samhandlingsområdet helse og omsorg 
både i forhold til organisering og faglige utfordringer.  Det ønskes en helhetlig tenking i 
forhold til etablering av kompetansesenter på Vensmoen, posisjonering og utstillingsvindu i en 



eventuell kommunesammenslåing. Orienteringen gis i f.k. kommunestyremøte som en separat 
sak i fht. OU-prosessen.
Deretter kan kommunestyret ta stilling til om konkrete tiltak, bl.a. plassering av rus-/psykiatri 
ønskes tatt opp som egen sak.


	Saksliste
	Saker til behandling
	PS 112/14 2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Rusånes fabrikker
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig innstilling:
	PS 113/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 16.09.14
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 114/14 Søknad om oppstart av Detaljreguleringsplan i Sandbakkveien. Område avsatt som industriområde i kommunedelplan for Rognan sentrum.
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 115/14 Deltakelse i Reiseguide Nord-Norge 2015
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 116/14 Økonomirapport - 2. tertial 2014
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig innstilling:
	PS 117/14 Etablering av kommunalt foretak (KF) for næringsutvikling i Saltdal - oppnevning av styre og godkjenning av vedtekter
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig innstilling:
	PS 118/14 Organisasjonsutviklingsprosess i Saltdal kommune - Kommunestyrets vedtak i sak 31/14
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 119/14 Høring forslag til endring i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann.
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 120/14 Dispensasjon motorferdsel - Leif Børe Spørck. Jarbruvatn
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 121/14 Endringer lovverket ved gravferd - Høring
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 122/14 Salten Regionråd - Valg av nytt varamedlem til regionråd og tilpasninger i formannskap og kommunestyret
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig innstilling:
	PS 123/14 Oppnevning av nytt medlem av kommunekomiteen til  årets TV-aksjon fra formannskapet
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 124/14 Oppnevning av arbeidsgruppe for å utarbeide overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 125/14 Rus-/psykiatritjenesten - Sparetiltak
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 126/14 Samhandlingsområde - helse og omsorg - anmodning om orientering
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 16.09.2014 
	Behandling:
	Vedtak:


