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PS 98/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 26.08.14 1-2 2014/20 

PS 99/14 Søknad om tilskudd til dekning av advokatutgifter 3-5 2010/1969 

PS 

100/14 

Samarbeidsavtale 2014 med Visit Bodø. Bevilgning av 

midler 

6-7 2013/570 

PS 
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med beredskap 

8-18 2012/216 
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KS medvirkning i lokale og regionale prosesser for 

kommunereformen. 

19-22 2014/540 

PS 

103/14 

Eiendomsskatt - valg av metode og rammer for 

taksering 

Eget hefte 2014/693 

PS 

104/14 

Junkerdal Nasjonalpark - søknad om landing med 

helikopter 

 2014/638 

PS 

105/14 

Jørn Øines Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark  2012/1099 

PS 

106/14 

Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 2015 

 2014/516 

PS 

107/14 

Kommunalt bidrag til TV-aksjon 2014 - Kirkens 

nødhjelp 

23 2014/352 

PS 

108/14 

Valg av representant med vara til styret for stiftelsen 

Adde Zetterquist Kunstsamling 

24-30 2011/1107 

PS 

109/14 

Nordland Nasjonalparksenter - Oppnevning av medlem 

og personlig vara til styret samt valg av nytt medlem til 

rådet. 

 2007/889 

PS 

110/14 

Valg av nytt medlem til rådet for Nordland 

Nasjonalparksenter 

 2007/889 

PS 

111/14 

Landingstillatelse helikopter – Utbyggingen av nødnett  2014/716 
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Finn-Obert Bentsen 

Ordfører 

 



Saker til behandling 

PS 98/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 26.08.14 

Rådmannens innstilling 

Referater og orienteringer tas til informasjon. 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.08.2014  

Behandling: 

Det ble også gitt følgende orienteringer: 

- Torsdag skal det være møte i Oslo om Salten pendelen. 

- Friluftsrådet etterlyser forslag til kandidater for prisen som «Antisutrehelten 2014» 

- Verneområdeforvaltningen – Organiseringen innenfor dette bør sees på for å få det mer 

effektiv. 

Enstemmig vedtak: 

Referater og orienteringer tas til informasjon. 

 

PS 99/14 Søknad om tilskudd til dekning av advokatutgifter 

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. 
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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

PS 100/14 Samarbeidsavtale 2014 med Visit Bodø. Bevilgning av midler 

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. 
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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

PS 101/14 Godkjenning av plan for lukking av avvik ved tilsyn med beredskap 

Rådmannens innstilling 

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

oversendes fylkesmannen i Nordland. 
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Behandling: 

Monica Sundsfjord foreslo: Formuleringer i plan teksten i 1. punkt  endres fra «bør» til «skal» 

og gjøres mer konkret ved å sløyfe formuleringen med «vurderes revidert» til «revideres». 

 

Rådmannens innstilling med Monica Sundsfjords endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig vedtak: 

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

oversendes fylkesmannen i Nordland med ovennevnte endringer. 

 

PS 102/14 KS medvirkning i lokale og regionale prosesser for kommunereformen. 

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. 
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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

PS 103/14 Eiendomsskatt - valg av metode og rammer for taksering 

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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Behandling: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 

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.   

 

PS 104/14 Junkerdal Nasjonalpark - søknad om landing med helikopter 

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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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

PS 105/14 Jørn Øines Olsen. Søknad om motorferdsel i utmark 

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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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

PS 106/14 Fastsetting av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 

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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Behandling: 

Enstemmig 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. 

 



PS 107/14 Kommunalt bidrag til TV-aksjon 2014 - Kirkens nødhjelp 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune bevilger kr. 10.000 til TV-aksjon 2014 – Kirkens Nødhjelp. 

 

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

 

PS 108/14 Valg av representant med vara til styret for stiftelsen Adde Zetterquist 

Kunstsamling 

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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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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

Kunstsamling for 4 år fra vedtaksdato, velges: 

Medlem: Eva Ruth Spørck 

Varamedlem: Kjell Magne Johansen 

 

PS 109/14 Nordland Nasjonalparksenter - Oppnevning av medlem og personlig vara til 

styret samt valg av nytt medlem til rådet. 

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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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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

i styret for Nordland Nasjonalparksenter med Rune Berg som personlig varamedlem. 

 



PS 110/14 Valg av nytt medlem til rådet for Nordland Nasjonalparksenter 

Rådmannens innstilling 

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

_________  for resten av inneværende valgperiode. 
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Behandling: 

Enstemmig innstilling: 

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

Mossleth for resten av inneværende valgperiode. 

 

PS 111/14 Landingstillatelse helikopter - Utbyggingen av nødnett 

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. 
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Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

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. 

 

 


