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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 
151/14

Søknad om kjøp av tilleggsareal. Område regulert til 
friområde

1-3 2014/702

PS 
152/14

Uttalelse til klarering av ny oppdrettslokalitet for 
produksjon av laks på Mjønes i Bodø kommune.

2 hefter 2014/919

PS 
153/14

Kommunens arbeid knyttet til kommunereformen – 
fremdriftsplan  (ettersendes)

X 2014/540

PS 
154/14

Næringssak – unntatt offentlighet jfr. off.lov §23 2. ledd 
– økonomiske rammeavtaler med næringslivet 
(ettersendes)

PS 
155/14

Ordførere stafetten – Innsamling til flyktningehjelpen 14/21

PS 
156/14

Referat/orienteringer 14/20

Rognan, 10.12.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 



Saker til behandling

PS 151/14 Søknad om kjøp av tilleggsareal. Område regulertt il friområde

Rådmannens innstilling
Omsøkte friområde selges ikke til private grunneiere.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:
Wenche Skarheim foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Kommunen har ansvar for sikkerhet i det området og må vurdere om tiltak skal iverksettes.

Ordføreren foreslo: Saken utsettes i påvente av uttalelse fra barnas talsperson.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes i påvente av uttalelse fra barnas talsperson

PS 152/14 Uttalelse til klarering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks på Mjønes 
i Bodø kommune.

Rådmannens innstilling
Lakseoppdrett ved Mjønes vil medføre fare for skade på den lokale sjøørretstammen i fjorden 
som er av nasjonal og internasjonal betydning. Ut fra kunnskapen om området jfr. § 8 og føre-
var-prinsippet mener Saltdal kommune at tiltaket kommer i konflikt med hensynet til biologisk 
mangfold og Saltdal kommunes interesser. 

Økt negative miljøpåvirkninger som eks. lakselus kan få potensielle konsekvenser for den 
storvokste fraksjonen i ørretbestanden og Saltdal kommune kan ikke akseptere en slik risiko for 
vår sjøørretstamme.

Saltdal kommune anbefaler Bodø kommune å legge ned bygge- og deleforbud på området i 
påvente av en felles kystsoneplan/felles forvaltningsplan for Skjerstadfjorden.   

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:
Siv Mossleth foreslo følgende endring av siste avsnitt i innstillingen:
Saltdal kommune ønsker ikke oppdrett i området Mjønes-Saltstraumen og anbefaler Bodø 
kommune ……

Rådmannens innstilling med Siv Mossleths endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Lakseoppdrett ved Mjønes vil medføre fare for skade på den lokale sjøørretstammen i fjorden 
som er av nasjonal og internasjonal betydning. Ut fra kunnskapen om området jfr. § 8 og føre-



var-prinsippet mener Saltdal kommune at tiltaket kommer i konflikt med hensynet til biologisk 
mangfold og Saltdal kommunes interesser. 

Økt negative miljøpåvirkninger som eks. lakselus kan få potensielle konsekvenser for den 
storvokste fraksjonen i ørretbestanden og Saltdal kommune kan ikke akseptere en slik risiko 
for vår sjøørretstamme.

Saltdal kommune ønsker ikke oppdrett i området Mjønes-Saltstraumen, og  anbefaler Bodø 
kommune å legge ned bygge- og deleforbud på området i påvente av en felles 
kystsoneplan/felles forvaltningsplan for Skjerstadfjorden. 

PS 153/14 Kommunereformen - tidslinje - jobbing videre

Rådmannens innstilling
Formannskapet godkjenner overnevnte fremdriftsplan.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo følgende:
Formannskapet tar utgangspunkt i rådmannens forslag til fremdriftsplan, og starter prosessen 
gjennom administrativ/politisk drøfting 27.01.15.  Rådmannen legger da videre frem en konkret 
prosessplan (inkl. tidsplan) til formannskapsmøtet 3. mars, med utgangspunkt i 
kommunestyrevedtaket om reformen og temamøtet i kommunestyret 18.02.15.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Formannskapet tar utgangspunkt i rådmannens forslag til fremdriftsplan, og starter prosessen 
gjennom administrativ/politisk drøfting 27.01.15.  Rådmannen legger da videre frem en 
konkret prosessplan (inkl. tidsplan) til formannskapsmøtet 3. mars, med utgangspunkt i 
kommunestyrevedtaket om reformen og temamøtet i kommunestyret 18.02.15.

PS 154/14 Tilbud om overtakelse av Saltdalsverftet

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune ønsker ikke å selge næringseiendommen ved tidligere Saltdalsverftet 

AS på nåværende tidspunkt til C. Valstad & Båtbyggeri AS 
2. Det innledes forhandlinger med C. Valstad & Båtbyggeri AS om innhold i en evt. 

leieavtale for eiendommen. Før en evt. leieavtale kan inngås må denne sees i 
sammenheng med kommunestyrets vedtak i sak 53/14 vedrørende forvaltning og 
vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, herunder hvilke bygg som kan/bør 
selges/saneres.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo:



1. Det settes snarest i gang en prosess for salg av Saltdalsverftet til C. Valstad & 
Båtbyggeri AS

2. Det foretas takst av bygget
3. Forslag til fremforhandlet salgskontrakt forelegges formannskapet til behandling.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

1. Det settes snarest  i gang en prosess for salg av Saltdalsverftet til C. Valstad & 
Båtbyggeri AS

2. Det foretas takst av bygget
3. Forslag til fremforhandlet salgskontrakt forelegges formannskapet til behandling.

PS 155/14 Ordfører-stafett - kommunale tilskudd til flyktningehjelpen.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Som et ledd i Ordførerenstafetten gir Saltdal kommune  et tilskudd på kr. 4.700 til 
flyktningehjelpen.  Beløpet belastes kto. 1.4709.1009.100.

PS 156/14 Referater/Orienteringer - Formannskapet 16.12.14

Rådmannens innstilling
Referatet og orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.12.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatet og orienteringer tas til informasjon.
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