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PS 128/14 Søknad fra SALT om sponsorstøtte. 3-5 2014/802

PS 129/14 Kjøp/erverv av private tomter på Halsmoen 6-14 2007/1513

PS 130/14 Klage på fastsetting av kommunale avgifter. 15-16 2013/29

PS 131/14 Brannstasjon - alternativer Eget hefte 2014/749

PS 132/14 Uttalelse vedr. forslag til endringer i valgloven og 
valgforskriften

2012/550

PS 133/14 Søknad om dispensasjon til å benytte gravemaskin i 
forbindelse med utbygging av hytte i Risedalen – 
Hilde Pedersen , Sulitjelma

2014/368
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Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saker til behandling

PS 127/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 07.10.14

Rådmannens innstilling
Referatet og orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2014 

Behandling:
Det ble orientert om:

- Status på eiendommer som kommunen eier
- Orientering vedr. situasjon på legetjenesten
- Orientering vedr. status på økonomi og budsjettarbeidet
- Spørsmål om å opprette Facebook side for å invitere innbyggere til debatt vedr 

kommunereformen via Facebook.
- Temamøte i kommunestyret vedr. kommunereformen avholdes tidlig i 2014
- Henvendelse fra interessent vedr. Saltdalsverftet
- Dragefossen har gått inn i eierskap med Nordlandsnett.

Enstemmig vedtak:

Referatet og orienteringer tas til informasjon.

PS 128/14 Søknad fra SALT om sponsorstøtte.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune beklager at vi ikke ser oss i stand til å bli SALT FADDER slik det er søkt om.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune beklager at vi ikke ser oss i stand til å bli SALT FADDER slik det er søkt 
om.

PS 129/14 Kjøp/erverv av private tomter på Halsmoen

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune godkjenner kjøp av ubebygde private tomter på Halsmo. Det utarbeides 
forslag til kjøpekontrakt mellom Saltdal kommune og private grunneiere med utgangspunkt i 
framforhandlet råtomtepris på kr. 45,- pr. m2.

Det forutsettes at det oppnås enighet om kjøpekontrakter med samtlige berørte grunneiere.

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne kjøpekontraktene på vegne av Saltdal 
kommune.
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Behandling:
Ordføreren foreslo:

1) Opparbeidelse, ferdigstillelse og omsetning av regulerte tomter (6) sørsiden av fylkesvei 
515(Halsmoen) overlates til privat initiativ.   Det forventes at ferdigstillelsen gjøres så 
snart som mulig.

2) De øvrige 4 tomter avventes og sees i sammenheng med rullering av arealplanen, såfremt 
ikke private vil ferdigstille og omsette disse.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

1) Opparbeidelse, ferdigstillelse og omsetning av regulerte tomter (6) sørsiden av fylkesvei 
515(Halsmoen) overlates til privat initiativ.   Det forventes at ferdigstillelsen gjøres så 
snart som mulig.

2) De øvrige 4 tomter avventes og sees i sammenheng med rullering av arealplanen, 
såfremt ikke private vil ferdigstille og omsette disse.

PS 130/14 Klage på fastsetting av kommunale avgifter.

Rådmannens innstilling
Klagen tas ikke til følge.
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Behandling:
Steinar Maarnes foreslo følgende tillegg:
Det anmodes om innstallering av undermåler for måling av vannforbruk for hybel.

Rådmannens innstilling med Steinar Maarnes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Klagen tas ikke til følge.
Det anmodes om innstallering av undermåler for måling av vannforbruk for hybel.

PS 131/14 Brannstasjon - alternativer

Rådmannens innstilling
Dagens brannstasjon er så dårlig forfatning at nytt alternativ må finnes før det foreligger 
stengingsvedtak fra arbeidstilsynet. 

• Det innstilles derfor om å flytte brannstasjonen i lokalene til tidligere Saltdalsverftet eller 
annen midlertidig løsning, mens arbeidet med renovering/ombygging av dagens stasjon 
påbegynnes.

• Dagens brannstasjon saneres for de bygningsdelene som ikke er egnet for påbygging, og 
arbeidet med renovering/ombygging av lokalene startes omgående. Lokalene tilpasses de 
behov som er til garderober, dusj, briefing rom og kontor. 



• Gulvet i garasje meisles opp, fundamenteres på nytt og forsterkes. Bygningsdelen 
saneres for asbest.

• Bilverksted, opprettholder utleie til dagens leietaker og berøres ikke av renoveringen.
• Tiltaket finansieres med et låneopptak på kr. 3 500 000,- over investeringsbudsjettet.
• Investeringskostnadene ligger ikke inne i gjeldende økonomiplan, og må derfor vurderes 

ved kommende budsjettbehandlinger.
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Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:
Det inngås avtale med Rognan Industripark A/S, om leie av nødvendig areal i Nobø-bygget til 
brannstasjon under forutsetning av at det oppnås gunstig leieavtale.  Det opptas forhandlinger 
med Rognan Industripark snarest mulig.

Avtaleforslaget forelegges formannskapet for godkjenning.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Det inngås avtale med Rognan Industripark A/S, om leie av nødvendig areal i Nobø-bygget til 
brannstasjon under forutsetning av at det oppnås gunstig leieavtale.  Det opptas forhandlinger 
med Rognan Industripark snarest mulig.

Avtaleforslaget forelegges formannskapet for godkjenning.

PS 132/14 Uttalelse vedr. forslag til endringer i valgloven og valgforskriften

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer til valgloven og valgforskriften med følgende 
kommentar vedr. for sent innkomne forhåndsstemmer:

Saltdal kommune støtter ikke de nevnte endringer  som er drøftet i notatet vedr. frister 
knyttet til forhåndsstemmegivning og mottak. 
For å takle utfordringen med for sent innkomne forhåndsstemmer anser kommunen det 
som mer fremtidsrettet å utarbeide regler og rutiner for elektronisk 
forhåndsstemmegivning i kontrollerte omgivelser, dvs. forhåndsstemmelokalene.   Det 
må i så fall også vurderes regler for stemmer avgitt på institusjoner og ambulerende 
stemmegivninger. 
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer til valgloven og valgforskriften med følgende 
kommentar vedr. for sent innkomne forhåndsstemmer:

Saltdal kommune støtter ikke de nevnte endringer  som er drøftet i notatet vedr. frister 
knyttet til forhåndsstemmegivning og mottak. 
For å takle utfordringen med for sent innkomne forhåndsstemmer anser kommunen det 
som mer fremtidsrettet å utarbeide regler og rutiner for elektronisk 



forhåndsstemmegivning i kontrollerte omgivelser, dvs. forhåndsstemmelokalene.   Det 
må i så fall også vurderes regler for stemmer avgitt på institusjoner og ambulerende 
stemmegivninger. 

PS 133/14 Søknad om dispensasjon til å benytte gravemaskin i forbindelse med utbygging 
av hytte i Risedalen - Hilde Pedersen. Sulitjelma
Rådmannens innstilling:
Hilde Pedersen og Ståle Nergård gis dispensasjon etter §6, transport av gravemaskin fra bilvei 
og inn til hytte, samt retur. Kommunen stiller krav til at transport av gravemaskin kun kan gjøres 
på frosset snødekket mark. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 
8 til 12.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Hilde Pedersen og Ståle Nergård gis dispensasjon etter §6, transport av gravemaskin fra bilvei 
og inn til hytte, samt retur. Kommunen stiller krav til at transport av gravemaskin kun kan 
gjøres på frosset snødekket mark. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12.
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