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Saker til behandling

PS 134/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 28.10.14

Rådmannens innstilling
Orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:
Det ble gitt en orientering om 

- status for budsjettarbeidet v/økonomisjefen (De tillitsvalgte var invitert til denne 
orientering)

- Status prosjekt bårehus

Enstemmig vedtak:

Orienteringer tas til informasjon.

PS 135/14 Engasjement av bistand til utarbeiding av  søknad om tilskudd til etablering av 
fiber på strekningen Storjord-Graddis

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune inngår avtale med Bredbåndsfylket Troms AS om innleie av konsulentbistand 
for utarbeidelse av søknad om tilskudd til etablering av i fiberforbindelse fra Storjord og opp til 
ny tollstasjon i Graddis. Kostnaden på inntil kr. 40.000 dekkes over næringsfond B 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune inngår avtale med Bredbåndsfylket Troms AS om innleie av 
konsulentbistand for utarbeidelse av søknad om tilskudd til etablering av i fiberforbindelse fra 
Storjord og opp til ny tollstasjon i Graddis. Kostnaden på inntil kr. 40.000 dekkes over 
næringsfond B 

PS 136/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Uttak av grusmasser i 
Graddis.

Rådmannens innstilling
I medhold av plan og bygningslova innvilges dispensasjon fra plankravet,  jfr.  Pbl § 12-1, 3- 
ledd.  

I medhold av Plan- og bygningslova 19-2, jfr § 19-3 innvilges søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel jfr. avgrensing vedlegg 1. kart grustak Graddis. Saltdal kommune 



anser at fordelene ved tiltaket er vesentlig høgere enn ulempene samlet sett. Det legges vekt på 
følgende:

1. Sikkerhetsmessige grunnene 
2. Tidsperspektiv vektlegges også i saken. 
3. Sikkerhet satt i sammenheng med transportavstandens totale sum vinterstid. 

Vilkår for dispensasjonen:
1. Eksisterende vegetasjon mellom grustaket og Graddiselva skal ikke berøres. 
2. Grustaket skal ha samme uttakshøyde som tilgrensende grustak i vest. 
3. Grustaket skal avsluttes med fall 1:1,5 og revegeteres med stedegen vegetasjon
4. Dispensasjonen gjelder fra 21.10.2014 – 15.05.2015.
5. Grustaket skal avsluttes og være ferdig vegetert innen 1. august 2015. 
6. Ved avslutning skal det søkes om ferdigattest for området.
7. Det skal utarbeides avtale med berørte reinbeitedistrikt for driftsperiode. 
8. Produksjon av masser skal forekomme i ukedagene kl. 07.00 – 19.00 og til kl. 14.00 på 

fredager. 
9. Område for grusuttak skal avmerkes i terrenget for å bevare uberørte områder
10. Tiltakshaver skal levere masseskjema med oversikt over antall kubikk uttak i området. 
11. Tiltaket er søknadspliktig jfr. Pbl § 20-1.  Søknad skal forelegges Saltdal kommune.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av plan og bygningslova innvilges dispensasjon fra plankravet,  jfr.  Pbl § 12-1, 3- 
ledd.  

I medhold av Plan- og bygningslova 19-2, jfr § 19-3 innvilges søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel jfr. avgrensing vedlegg 1. kart grustak Graddis. Saltdal kommune 
anser at fordelene ved tiltaket er vesentlig høgere enn ulempene samlet sett. Det legges vekt på 
følgende:

1. Sikkerhetsmessige grunnene 
2. Tidsperspektiv vektlegges også i saken. 
3. Sikkerhet satt i sammenheng med transportavstandens totale sum vinterstid. 

Vilkår for dispensasjonen:
1. Eksisterende vegetasjon mellom grustaket og Graddiselva skal ikke berøres. 
2. Grustaket skal ha samme uttakshøyde som tilgrensende grustak i vest. 
3. Grustaket skal avsluttes med fall 1:1,5 og revegeteres med stedegen vegetasjon
4. Dispensasjonen gjelder fra 21.10.2014 – 15.05.2015.
5. Grustaket skal avsluttes og være ferdig vegetert innen 1. august 2015. 
6. Ved avslutning skal det søkes om ferdigattest for området.
7. Det skal utarbeides avtale med berørte reinbeitedistrikt for driftsperiode. 
8. Produksjon av masser skal forekomme i ukedagene kl. 07.00 – 19.00 og til kl. 

14.00 på fredager. 
9. Område for grusuttak skal avmerkes i terrenget for å bevare uberørte områder
10. Tiltakshaver skal levere masseskjema med oversikt over antall kubikk uttak i 

området. 



11. Tiltaket er søknadspliktig jfr. Pbl § 20-1.  Søknad skal forelegges Saltdal 
kommune.

PS 137/14 1. gangs behandlig. Detaljplan med konsekvensutreding for Tjernfjellranten 
hytteområde

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 12-11legges detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn i 
10 uker.

I konsekvensutredning for Friluftsliv og Reindrift er beskrevne konsekvenser og fremgangsmåte 
gjennomført i henhold til vedtatt planprogram. 

Videre planprosess
Det forventes at tiltakshaver i løpet av høringsprosessen gjennomfører planprosessen etter det 
som er beskrevet i fremdriftsplan for reguleringsplanen. Bla. skal tiltakshaver avholde 
informasjonsmøte som skal annonseres, samt at det holdes egne dialogmøter med Saltfjellet 
reinbeitedistrikt og andre berørte offentlige etater.

Forslag endring planbestemmelser:

3.1 Fritidsbebyggelse H1 –H28
Tredje setning bokstav a fjernes. 
Siste setning endres til; Største tillatte mur- og pillarhøyde på inntil 30 cm i flatt terreng og i 
skrått terreng 1m.

3.2 Campingplass CA1-CA5
Bokstav d: Fjernes
Fjerde setning bokstav c. fjernes.

4.2 TA-1 Trafikkareal 
Område for ladestasjon el-biler settes av i reguleringsplanen.

Planformål
FA 4 Felles adkomstveg fritidsbebyggelse
Fyllinger og skjæringer reguleres som del av vegformål FA 4.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av Plan og bygningslova § 12-11legges detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn 
i 10 uker.

I konsekvensutredning for Friluftsliv og Reindrift er beskrevne konsekvenser og 
fremgangsmåte gjennomført i henhold til vedtatt planprogram. 



Videre planprosess
Det forventes at tiltakshaver i løpet av høringsprosessen gjennomfører planprosessen etter det 
som er beskrevet i fremdriftsplan for reguleringsplanen. Bla. skal tiltakshaver avholde 
informasjonsmøte som skal annonseres, samt at det holdes egne dialogmøter med Saltfjellet 
reinbeitedistrikt og andre berørte offentlige etater.

Forslag endring planbestemmelser:

3.1 Fritidsbebyggelse H1 –H28
Tredje setning bokstav a fjernes. 
Siste setning endres til; Største tillatte mur- og pillarhøyde på inntil 30 cm i flatt terreng og i 
skrått terreng 1m.

3.2 Campingplass CA1-CA5
Bokstav d: Fjernes
Fjerde setning bokstav c. fjernes.

4.2 TA-1 Trafikkareal 
Område for ladestasjon el-biler settes av i reguleringsplanen.

Planformål
FA 4 Felles adkomstveg fritidsbebyggelse
Fyllinger og skjæringer reguleres som del av vegformål FA 4.

PS 138/14 Kommunereformen

Rådmannens innstilling
Saken fremlegges uten forslag til innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:

1. Med utgangspunkt i Mulighetsstudier for Saltdal og oppgavemeldingen fra regjeringen 
(legges fram 1. kvartal 2015) ønsker Saltdal kommune å få utredet og vurdert 
konsekvenser for evt. endret kommunestruktur.

2. Utredningen må belyse fordeler og ulemper ved ulike alternative løsninger, og hva dette 
har å si for tjenesteproduksjonen i Saltdal kommune.

3. Saltdal kommunes styrker og svakheter må beskrives.
4. Rådmannen bes framlegge en prosess- og tiltaksplan for utredningen som også 

inkluderer medvirkning av innbyggerne i Saltdal bl.a. gjennom folkemøter og 
folkeavstemning.

5. Formannskapet er styringsgruppe for utredningen/prosessen.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Med utgangspunkt i Mulighetsstudier for Saltdal og oppgavemeldingen fra regjeringen 

(legges fram 1. kvartal 2015) ønsker Saltdal kommune å få utredet og vurdert 
konsekvenser for evt. endret kommunestruktur.



2. Utredningen må belyse fordeler og ulemper ved ulike alternative løsninger, og hva dette 
har å si for tjenesteproduksjonen i Saltdal kommune.

3. Saltdal kommunes styrker og svakheter må beskrives.
4. Rådmannen bes framlegge en prosess- og tiltaksplan for utredningen som også 

inkluderer medvirkning av innbyggerne i Saltdal bl.a. gjennom folkemøter og 
folkeavstemning.

5. Formannskapet er styringsgruppe for utredningen/prosessen.

PS 139/14 Interkommunale samarbeidsordninger - Eierstrategi

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune slutter seg til prinsippene i strategidokumentet «Felles strategi for samarbeid 
og eierstyring» med følgende kommentarer:

1. Prinsipper for styring av samarbeid
Åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv 
legges til grunn som prinsipper for styring av de interkommunale samarbeidene og 
selskapene i Salten.

2. Finansieringsmodell 
Finansieringen skal bygge på en modell med et likt grunnbeløp pr kommune som 
utgjør en viss % av samarbeidets/selskapets budsjetterte netto utgifter for kommende 
år. Resten finansieres av eierne etter innbyggertall. Innbyggertall skal alltid vektes 
mest.

3. Vedtekter og selskapsavtaler 
Når/dersom selskapsavtaler/vedtekter er til behandling i kommunestyrene, vil 
likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende. Kommuner med mer 
enn 10.000 innbyggere har dobbeltstemme.    

4. Informasjon 
Kommunene skal ha lenker til de interkommunale virksomhetene på sine 
hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre viktige dokumenter skal også 
finnes der. 

5. Antall deltakere i representantskapet 
Det etableres en ordning der hver kommune peker ut èn representant, samt vara, som 
møter med nødvendige kommunefullmakter i representantskapsmøtene.   

6. Kontaktpersoner i kommunene 
For IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid 
oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til 
vedkommende

7. Honorar styremedlemmer 
Retningslinjer for honorar for styreverv legges til grunn, slik foreslått i 
strategidokumentet. Styregodtgjørelse skal reflektere ansvaret, kompetansen og 
tidsbruk for innehaver av vervet og svare til kompleksiteten og risikoen 
selskapsrepresentasjonen innebærer.   

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap
Selskapene/samarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne prosesser som gjør rede 
for formål og prioriterte fokus- og arbeidsområder. Selskapsstrategiene skal 
godkjennes av eierkommunene etter anbefaling av selskaps/samarbeidsstyrene. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 
Samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden brukes ikke mellom kommunene i 
Salten. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen 



virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet 
med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet  
Vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger 
Regionrådet.

11. IRIS-fondet 
Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den 
rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere 
fondets retningslinjer og organisering av fondet

12. Regionrådets rolle
Regionrådets rolle i fremtiden tas opp til særskilt drøfting i Salten kommunene og i 
Regionrådet selv både i forhold til dagens situasjon og i kommunereforms prosessen.

13.  Nordlandsmuseet
Saltdal kommune som eier av museet i Saltdal, foretar egen evaluering av hvordan 
dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo følgende:
Pkt. 9 - 1. setning strykes
Pkt. 10 – utgår
Øvrige punkter flyttes opp en plass

Rådmannens innstilling med Siv Mossleths endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommune slutter seg til prinsippene i strategidokumentet «Felles strategi for samarbeid 
og eierstyring» med følgende kommentarer:

1. Prinsipper for styring av samarbeid
Åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv 
legges til grunn som prinsipper for styring av de interkommunale samarbeidene og 
selskapene i Salten.

2. Finansieringsmodell 
Finansieringen skal bygge på en modell med et likt grunnbeløp pr kommune som 
utgjør en viss % av samarbeidets/selskapets budsjetterte netto utgifter for kommende 
år. Resten finansieres av eierne etter innbyggertall. Innbyggertall skal alltid vektes 
mest.

3. Vedtekter og selskapsavtaler 
Når/dersom selskapsavtaler/vedtekter er til behandling i kommunestyrene, vil 
likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende. Kommuner med mer 
enn 10.000 innbyggere har dobbeltstemme.    

4. Informasjon 
Kommunene skal ha lenker til de interkommunale virksomhetene på sine 
hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre viktige dokumenter skal 
også finnes der. 

5. Antall deltakere i representantskapet 
Det etableres en ordning der hver kommune peker ut èn representant, samt vara, 
som møter med nødvendige kommunefullmakter i representantskapsmøtene.   

6. Kontaktpersoner i kommunene 



For IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid 
oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til 
vedkommende

7. Honorar styremedlemmer 
Retningslinjer for honorar for styreverv legges til grunn, slik foreslått i 
strategidokumentet. Styregodtgjørelse skal reflektere ansvaret, kompetansen og 
tidsbruk for innehaver av vervet og svare til kompleksiteten og risikoen 
selskapsrepresentasjonen innebærer.   

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap
Selskapene/samarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne prosesser som gjør rede 
for formål og prioriterte fokus- og arbeidsområder. Selskapsstrategiene skal 
godkjennes av eierkommunene etter anbefaling av selskaps/samarbeidsstyrene. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 
Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen 
virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til 
Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.

10. IRIS-fondet 
Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den 
rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere 
fondets retningslinjer og organisering av fondet

11. Regionrådets rolle
Regionrådets rolle i fremtiden tas opp til særskilt drøfting i Salten kommunene og i 
Regionrådet selv både i forhold til dagens situasjon og i kommunereforms 
prosessen.

12.  Nordlandsmuseet
Saltdal kommune som eier av museet i Saltdal, foretar egen evaluering av hvordan 
dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet.

PS 140/14 Prinsipper for fritak for eiendomsskatt

Rådmannens innstilling
1. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk verdi og 

eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 
fylke eller staten.

2. Eventuell fritak avgjøres av takstnemnda etter søknad. 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:
Monica Sundsfjord foreslo nytt pkt. 3:
Prinsipper om fritak skal fremover vedtas årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Rådmannens innstilling med Monica Sundsfjords forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
1. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk verdi og 

eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 
fylke eller staten.

2. Eventuell fritak avgjøres av takstnemnda etter søknad. 
3. Prinsipper om fritak skal fremover vedtas årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen.



PS 141/14 Møteplan for kommunestyret, formannskap og levekårsutvalget - 2015

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2015 for møter i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget vedtas som 
foreslått. 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.10.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Møteplan for 2015 for møter i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget vedtas som 
foreslått. 
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