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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 83/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 24.06.14 1-3 2014/20

PS 84/14 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Rusånes 
fabrikker

Eget hefte 2012/524

PS 85/14 Søknad om dispesasjon fra reguleringsplan Storjord. 
Oppføring av fritidsbebyggelse på byggeområde B3

4-13 2014/392

PS 86/14 Fastsetting av planprogram - Detaljreguleringsplan 
utbedring E6 Borkamo - Lønsdal.

2 hefter 2013/1131

PS 87/14 Klage på vedtak i sak 22/14. Søknad om dispensasjon 
fra kommunepalnens arealdel. Oppføring av 
fritidsbebyggelse i LNF-område.

14-20 2013/89

PS 88/14 Klage på vedtak i delgert sak 46/14. Søknad om 
fradeling av hyttetomt på Gnr. 34 bnr 1. Kåre og 
Hjalmar Johansen

21-27 2013/89

PS 89/14 Tiltak for besparelser på kort og lang sikt - 
Økonomistyring 2014-2017

Ettersendes 2014/535

PS 90/14 Regjeringens arbeide med ny kommunestruktur -i 
Saltdal kommunes arbeid og tilpasning.

28-30 2014/540

PS 91/14 Jan Normann Nilsen. Søknad om motorferdsel i utmark 2010/1713

PS 92/14 Sigmund Ingvaldsen. Søknad om motorferdsel i utmark 2010/1729

PS 93/14 Torleif  Helgesen. Søknad om motorferdsel i utmark 2008/889

PS 94/14 Delegasjon av formannskapets myndighet med 
hjemmel i lov om motorferdsel i utmark §6

2014/20

PS 95/14 Søknad om økonomisk støtte fra Susanne Lundeng 31-34 2014/76

PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Trollhaugan hyttefelt og kommuneplanens arealdel for 
oppføring av hytte med pulttak og høgere gesims.

Eget hefte 2014/448

PS 97/14 Drøfting vedr. tildelingskriterier ved tildeling av tomter 
på Saltnes.

2013/533

Rognan, 17.06.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 83/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 24.06.14

Rådmannens innstilling
Orienteringen tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Ronny Sortland spurte om vedtak ang. ROP boligen
Ole Bøhlerengen spurte om leieriggen som uteetaten har brukt.
Marianne Hoff orienterte om prosjektet «den mangfoldige tiltaks kjeden.
Økonomisjefen orienterte  om at skatteinnkreving overføres til staten fra 2016.
Ordfører orienterte om

-  Lieng naustet
- Samferdselsturen langs E6 er rent partipolitisk.

Enstemmig vedtak:

Orienteringene tas til informasjon.

PS 84/14 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Rusånes fabrikker

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 12-11 sendes forslag til reguleringsplan på høring og 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Det skal gjennomføres utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Saltdalshytta for sikring 
av grunnvannsforekomst. 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 12-11 sendes forslag til reguleringsplan på høring og 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Det skal gjennomføres utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Saltdalshytta for sikring 
av grunnvannsforekomst. 

PS 85/14 Søknad om dispesasjon fra reguleringsplan Storjord. Oppføring av 
fritidsbebyggelse på byggeområde B3

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring av 
fritidsbebyggelse i område B3 regulert til boligformål. Hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan derfor ikke innvilges. 



Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring av 
fritidsbebyggelse i område B3 regulert til boligformål. Hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan derfor ikke innvilges. 

PS 86/14 Fastsetting av planprogram - Detaljreguleringsplan utbedring E6 Borkamo - 
Lønsdal.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 12-9 godkjennes forslag til planprogram for 
Detaljreguleringsplan for strekningen Lønsdal – Borkamo. Vedtaket gjøres i henhold til vedtatt 
delegasjonsreglement godkjent av Saltdal kommunestyre vedtatt 25.6.2009. om delegasjon etter 
nye plan og bygningslova.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 12-9 godkjennes forslag til planprogram for 
Detaljreguleringsplan for strekningen Lønsdal – Borkamo. Vedtaket gjøres i henhold til 
vedtatt delegasjonsreglement godkjent av Saltdal kommunestyre vedtatt 25.6.2009. om 
delegasjon etter nye plan og bygningslova.

PS 87/14 Klage på vedtak i sak 22/14. Søknad om dispensasjon fra kommunepalnens 
arealdel. Oppføring av fritidsbebyggelse i LNF-område.

Rådmannens innstilling
Saltdal formannskap kan ikke se at det er nye momenter i saken som gjør at formannskapets 
vedtak ikke kan opprettholdes. Formannskapets vedtak i sak 22/14 opprettholdes. Klagen 
oversendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling. 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal formannskap kan ikke se at det er nye momenter i saken som gjør at formannskapets 
vedtak ikke kan opprettholdes. Formannskapets vedtak i sak 22/14 opprettholdes. Klagen 
oversendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling. 



PS 88/14 Klage på vedtak i delgert sak 46/14. Søknad om fradeling av hyttetomt på Gnr. 
34 bnr 1. Kåre og Hjalmar Johansen

Rådmannens innstilling
Saltdal formannskap kan ikke se at det er nye momenter i saken som gjør at vedtak i delegert 
sak 46/14  ikke kan opprettholdes. Vedtak i formannskapssak 22/14 opprettholdes. Klagen 
oversendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling. 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal formannskap kan ikke se at det er nye momenter i saken som gjør at vedtak i delegert 
sak 46/14  ikke kan opprettholdes. Vedtak i formannskapssak 22/14 opprettholdes. Klagen 
oversendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling. 

PS 89/14 Tiltak for besparelser på kort og lang sikt - Økonomistyring 2014-2017

Rådmannens innstilling
Framlagte tiltaksliste iverksettes umiddelbart. 
Tiltak som kan gjennomføres umiddelbart, iverksettes straks. 
Eventuelle nødvendige utredninger knyttet til gjennomføring av tiltak utarbeides og legges frem 
for formannskapet 26. august.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Ut fra tiltaksoversikten vil formannskapet i første omgang prioritere følgende saker til 
utredning/vurdering:

- Effektivisering sykehjem
- Hjemmetjenesten
- Sammenslåing boliger/felles turnuser
- Newton
- Kultur/organisering
- Nerauran
- Sentralbordet
- Samfunnshuset
- Vev-Al-Plast/Knaggen
- Salg av aksjer Rognan Utleiebygg og Nordlandsbuss
- Internfakturering
- Enkeltvedtak
- Brannstasjon

Videre tiltak for utredning/vurdering:
- Frigjøre/salg av idrettsanlegg/garderobeanlegg Vensmoen
- Sosialhjelpsutbetalingen – arbeidstiltak/aktivitet
- Kunstgressbanen
- Salg bygg



- Evt. andre tiltak

Rådmannens foreslåtte fellestiltak, inkl. fellestjenester, tilsluttes og iverksettes umiddelbart.

Formannskapet vil spesielt presisere budsjettstyringen gjennom månedlig rapportering og evt. 
avvikshåndtering

For øvrig må stillingsreduksjoner og tiltak knyttet til personaladministrasjon prioriteres 
fortløpende.

Forbruksprosenten er høy i enkelte enheter/tjenester og driften må derfor tilpasses innen vedtatte 
rammer.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Ut fra tiltaksoversikten vil formannskapet i første omgang prioritere følgende saker til 
utredning/vurdering:

- Effektivisering sykehjem
- Hjemmetjenesten
- Sammenslåing boliger/felles turnuser
- Newton
- Kultur/organisering
- Nerauran
- Sentralbordet
- Samfunnshuset
- Vev-Al-Plast/Knaggen
- Salg av aksjer Rognan Utleiebygg og Nordlandsbuss
- Internfakturering
- Enkeltvedtak
- Brannstasjon

Videre tiltak for utredning/vurdering:
- Frigjøre/salg av idrettsanlegg/garderobeanlegg Vensmoen
- Sosialhjelpsutbetalingen – arbeidstiltak/aktivitet
- Kunstgressbanen
- Salg bygg
- Evt. andre tiltak

Rådmannens foreslåtte fellestiltak, inkl. fellestjenester, tilsluttes og iverksettes umiddelbart.

Formannskapet vil spesielt presisere budsjettstyringen gjennom månedlig rapportering og evt. 
avvikshåndtering

For øvrig må stillingsreduksjoner og tiltak knyttet til personaladministrasjon prioriteres 
fortløpende.

Forbruksprosenten er høy i enkelte enheter/tjenester og driften må derfor tilpasses innen 
vedtatte rammer.



PS 90/14 Regjeringens arbeide med ny kommunestruktur -i Saltdal kommunes arbeid og 
tilpasning.

Rådmannens innstilling
Saken legges frem til drøfting.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:
Administrasjon  og politisk ledelse får formannskapets aksept til å igangsette drøftinger med 
nabokommunene om en fremtidig kommunestruktur.

Formannskapet holdes fortløpende orientert.

Bjørnar Brændmos forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Administrasjon  og politisk ledelse får formannskapets aksept til å igangsette drøftinger med 
nabokommunene om en fremtidig kommunestruktur.

Formannskapet holdes fortløpende orientert.

PS 91/14 Jan Normann Nilsen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Jan Normann Nilsen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av vinduer og 
kjøkkeninnredning til egen hytte. Dispensasjonen i perioden juni – juli 2014 Dispensasjonen er 
vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Rune Berg fratrådte som inhabil

Enstemmig vedtak:

Jan Normann Nilsen gis dispensasjon etter §6, bruk av helikopter for frakting av vinduer og 
kjøkkeninnredning til egen hytte. Dispensasjonen i perioden juni – juli 2014 Dispensasjonen 
er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

PS 92/14 Sigmund Ingvaldsen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Sigmund Ingvaldsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder 
for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12.



Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Rune Berg fratrådte som inhabil

Enstemmig vedtak:

Sigmund Ingvaldsen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei fra godkjent
parkeringsplass og til egen hytte i forbindelse med hyttebygging. Dispensasjonen gjelder 
for barmarksesongen 2014. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i
naturmangfoldlovens § 8 til 12.

PS 93/14 Torleif  Helgesen. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling:
Torleif  Helgesen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei opp på Bleiknesfjellet så 
langt som det er opparbeidet traktorvei. Dispensasjonen gjelder for sesongen 2014. 
Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §8 til 12.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Rune Berg fratrådte som inhabil.

Enstemmig vedtak:

Torleif  Helgesen gis dispensasjon etter §6, kjøring etter traktorvei opp på Bleiknesfjellet så 
langt som det er opparbeidet traktorvei. Dispensasjonen gjelder for sesongen 2014. 
Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §8 til 12.

PS 94/14 Delegasjon av formannskapets myndighet med hjemmel i lov om motorferdsel i 
utmark §6

Rådmannens innstilling
Formannskapet delegerer avgjørelsesmyndighet ang. saker med hjemmel i §6 i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag til rådmann/ordfører i perioden fra 24.06.14 til 26.08.14.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Formannskapet delegerer avgjørelsesmyndighet ang. saker med hjemmel i §6 i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag til rådmann/ordfører i perioden fra 24.06.14 til 26.08.14.

PS 95/14 Søknad om økonomisk støtte fra Susanne Lundeng

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.



Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Øyvin Kristiansen foreslo å gi et tilskudd på kr. 10.000.  Beløpet belastes konto 
14709.1009/100.

Bjørnar Brændmo  foreslo:  Saltdal kommune ser positivt på tiltak men av økonomiske grunner 
avslås søknad om tilskudd.

Øyvin Kristiansens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Bjørnar 
Brændmos forslag) 

Vedtak:

Susanne Lundeng gis et tilskudd på kr. 10.000,-. Beløpet dekkes over konto 14709.1009/100.

PS 96/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Trollhaugan hyttefelt og 
kommuneplanens arealdel for oppføring av hytte med pulttak og høgere gesims.

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan- og bygningslova § 19-2 innvilges ikke dispensasjon for oppføring av 
fritidsbebyggelse med takvinkel 15 grader, pulttak og gesims på 5,30 i Trollhaugan hyttefelt. 
Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan 
derfor ikke innvilges. 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo:
I medhold av plan og bygningslova §19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for oppføring av fritidsbebyggelse med takvinkel på 15 grader, pulttak og gesims på 5,30 i 
Trollhaugan hyttefelt. Hensynet bak bestemmelsen det disponeres fra blir ikke vesentlig 
tilsidesatt.  Etter en samlet vurdering anses fordelene å være større enn ulempene.  Her legges 
det vekt på byggetomtens beskaffenhet og omsyn til bygningens volum er minimalisert for å 
falle inn i terrenget.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

I medhold av plan og bygningslova §19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av fritidsbebyggelse med takvinkel på 15 grader, pulttak og gesims på 
5,30 i Trollhaugan hyttefelt. Hensynet bak bestemmelsen det disponeres fra blir ikke vesentlig 
tilsidesatt.  Etter en samlet vurdering anses fordelene å være større enn ulempene.  Her legges 
det vekt på byggetomtens beskaffenhet og omsyn til bygningens volum er minimalisert for å 
falle inn i terrenget.



PS 97/14 Drøfting vedr. tildelingskriterier for tomtene på Saltnes.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.06.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo at sak om kriterier for tomtetildeling  tas opp til kommunestyremøtet 
26.09.14

Siv Mossleth foreslo at gjeldende kriterier brukes til denne tomtetildeling.  Sak om revidering av 
tildelingskriterier fremmes i forkant av fremtidige tomtetildelinger i andre områder.

Siv Mossleths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for ordførerens forslag).

Vedtak:

Gjeldende kriterier brukes til denne tomtetildeling.  Sak om revidering av tildelingskriterier 
fremmes i forkant av fremtidige tomtetildelinger i andre områder.
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