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PS 103/2017 Orienteringer formannskapet 20.06.17 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen tas til informasjon. 



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
Rådmannen orienterte om status for arbeidet med leieavtale ROMA bygget. 
 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringene tas til informasjon 

PS 104/2017 Saltdal kommunes regnskap og årsmelding for 2016 

Rådmannens innstilling 
1.Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2016 godkjennes. 
2.Saltdal kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes. Det regnskapsmessige resultatet med et 
mindreforbruket på kr. 37 672,- disponeres til dekning av tidligere års underskudd.  



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
Ordføreren foreslo nytt pkt. 3: 
Kommunestyret merker seg kontrollutvalgets merknad i behandling av årsregnskap 2016 der de 
bemerker at regnskapet er sent avlagt. 
Rådannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig innstilling: 
1.Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2016 godkjennes. 
2.Saltdal kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes. Det regnskapsmessige resultatet med et 
mindreforbruket på kr. 37 672,- disponeres til dekning av tidligere års underskudd. 
3.Kommunestyret merker seg kontrollutvalgets merknad i behandling av årsregnskap 2016 der de 
bemerker at regnskapet er sent avlagt. 

PS 105/2017 Økonomirapport 1. tertial 2017 

Rådmannens innstilling 
1.Tertialrapport 1 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer: 
2.Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger til samhandlingsområdene fra avsatt 
pott til lønnsoppgjør.  
3.Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4 millioner til finansiering av nytt bårehus. Jfr. PS 
24/2017 Bårehus Saltdal kirke.  



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
 
Enstemmig innstilling: 
1.Tertialrapport 1 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer, jfr tabellen i rådmannens innstilling. 
2.Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger til samhandlingsområdene fra avsatt pott til 
lønnsoppgjør. 
3.Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4 millioner til finansiering av nytt bårehus. Jfr. PS 24/2017 
Bårehus Saltdal kirke. 

PS 106/2017 Egengodkjenning. Reguleringsendring Del av Idrettsplassen syd 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas reguleringsendring for Del av Idrettsplassen syd, 
planid. 2017001 med tilhørende bestemmelser. 



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
 
Enstemmig innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas reguleringsendring for Del av Idrettsplassen 
syd, planid. 2017001 med tilhørende bestemmelser. 

PS 107/2017 Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan 
for utvidelse Dypvannskaia 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for 
Dypvannskaia med følgende endringer: 
Revidert forslag til planbestemmelse. Dat. 16.06.2017. 
Planbeskrivelse oppdateres vedrørende beskrivelse av kjøreveg. 



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
Rådmannen la frem følgende endret innstilling: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for 
Dypvannskaia med følgende endringer: 
Revidert forslag til planbestemmelse. Dat. 16.06.2017. 
Planbeskrivelse oppdateres vedrørende beskrivelse av kjøreveg. 
Planbestemmelsenr revideres i henhold til revidert planutkast. 
Ny rekkefølgebestemmelser til planen: 
Det skal etableres gjennomføringsavtale mellom Saltdal kommune og Statens vegvesen før det 
gis igangsettingstillatelse for tiltak som berører fv. 515.  Denne skal være basert på tekniske 
planer (byggeplaner) for tiltaket. 
Før nytt kaiområde kan tas i bruk skal flyttingen av fv. 515 og stenging av midlertidig avkjørsel 
være godkjent av Statens vegvesen. 
Det foretas lyssetting av strekningen i det regulerte området. 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig innstilling: 
I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for 
Dypvannskaia med følgende endringer: 
Revidert forslag til planbestemmelse. Dat. 16.06.2017. 
Planbeskrivelse oppdateres vedrørende beskrivelse av kjøreveg. 
Planbestemmelsenr revideres i henhold til revidert planutkast. 
Ny rekkefølgebestemmelser til planen: 
Det skal etableres gjennomføringsavtale mellom Saltdal kommune og Statens vegvesen før det 
gis igangsettingstillatelse for tiltak som berører fv. 515.  Denne skal være basert på tekniske 
planer (byggeplaner) for tiltaket. 
Før nytt kaiområde kan tas i bruk skal flyttingen av fv. 515 og stenging av midlertidig avkjørsel 
være godkjent av Statens vegvesen. 
Det foretas lyssetting av strekningen i det regulerte området. 

PS 108/2017 Egengodkjenning. Detaljregulering fortau Høgbakken 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan fortau Høgbakken 
planid. 2016006 med tilhørende bestemmelser med følgende endringer: 
1.Fortau flyttes noe lengre syd på Gnr/bnr 42/1/131.  
2.Plankart oppdateres med formål fortau og g/s veg. 
3.Tittelnavn endres til fortau og gang/sykkelveg Høgbakken 
4.Planbestemmelser oppdateres i henhold formål fortau og g/s veg. 



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
 
Enstemmig innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan fortau Høgbakken 
planid. 2016006 med tilhørende bestemmelser med følgende endringer: 
1.Fortau flyttes noe lengre syd på Gnr/bnr 42/1/131. 
2.Plankart oppdateres med formål fortau og g/s veg. 
3.Tittelnavn endres til fortau og gang/sykkelveg Høgbakken 
4.Planbestemmelser oppdateres i henhold formål fortau og g/s veg. 

PS 109/2017 UtbyggingsavtalHalsmoen. Gnr. 44 bnr. 67,41 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune inngår ikke utbyggingsavtale med Rognmoen Eiendom der kommunen står 
ansvarlig for opparbeidelse av samleveg fra fv. 515.  



Formannskaps behandling i møte den 20.06.2017: 

 
Det ble lagt frem følgende omforent forslag: 
Saltdal kommune inngår utbyggingsavtale med Rognmoen Eiendom under forutsetning av at 
tiltakshaverne står ansvarlig for opparbeidelse av samleveg fra fv. 515. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig innstilling: 
Saltdal kommune inngår utbyggingsavtale med Rognmoen Eiendom under forutsetning av at 
tiltakshaverne står ansvarlig for opparbeidelse av samleveg fra fv. 515. 


