Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til endring:
Kap 5.6 Offentlig spørretid; pkt 8 under retningslinjer fjernes.
Representant Heidi Bakke, Ap, fremmet følgende forslag til endring:
Kap. 11, pkt 11.1, bokstaven h:
Følgende setning tas ut: «for industri- og næringsareal er grensen 10.000 m2». Pkt h
justeres i tråd med dette. Salg av industri- og næringsareal behandles politisk, som før.
Kommunestyret har i sak 12/16 opprettet Viltnemd. Rådmannen fremmer derfor følgende
endring/tillegg i delegasjonsreglementet:
Kap. 9. Reglement og delegasjon for planutvalget (PLU)
 Punkt 9.2. Ansvarsområde. «Jakt/viltstell og» under fjerde kulepunkt tas bort.
Begrunnelse: vedtak i KST sak 12/2016 - jakt/viltstell legges under viltnemda sitt
ansvarsområde.
 Punkt 9.8. Saker delegert etter særlov. Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 med tilhørende
forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 tas bort. Delegeres til Viltnemda.

14. Diverse råd og utvalg
 Tittel på kapittelet endres til 14. Diverse råd, utvalg og nemnd
 Det legges til nytt kapittel, 14.5. Viltnemd, med følgende underpunkter
14.5.1.

Viltnemdas sammensetning, oppgaver og ansvarsområde

Viltnemda skal bestå av 3 medlemmer + varamedlemmer.
Viltnemda skal vedta målsetning for viltforvaltning, godkjenne vald, endringer av vald,
godkjenning og endring av bestandsplanområder og andre samarbeidsplaner, tildeler
fellingskvoter, ivareta grunneiers rettigheter og har ellers myndighet i saker av
prinsipiell karakter, jf. Viltloven med forskrift.
14.5.2 Møte- og funksjonstid
Kommunestyret velger 3 medlemmer + varamedlemmer til viltnemda. Viltnemda
velges for 4 år (kommunestyreperiode). Viltnemda møter minst to ganger i året.
14.5.3. Møtegodtgjørelse
Gildeskål kommune betaler møte- og reisegodtgjørelse og eventuelt tapt
arbeidsfortjeneste for medlemmene etter gjeldende kommunale satser.
14.5.4. Saker delegert etter særlov
Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 med tilhørende forskrift av 8.januar 2016 nr.12
§
§
§
§
§

6 Gi råd og veiledning i saker om viltforvaltning
16 Gi fellingstillatelser i samsvar med areal- eller kvotefastsettelsen.
37 Vedta sammenslåing av felles viltområder
38 Foreslå sammenslåing av eiendommer for å oppnå minsteareal for storviltjakt
51 Vedta skuddpremie

§ 3 i forskriften, vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr
§ § 13 i forskriften, godkjenning av vald
§ 18 i forskriften, utstede fellingstillatelser
Begrunnelse: Hele Kapittel. 14.5 Viltnemd er utarbeidet i henhold til KST sak 12/2016
og med hjemmel i Kommuneloven – 25. september 1992 nr. 107 (sist endret 19. juni
2015 nr. 65)og Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 (sist endret 19.juni 2015 nr.65) med
tilhørende forskrift av 8.januar 2016 nr.12.
Formannskapets innstilling med endring fra P.J.Pedersen, Bakke og rådmannen ble
enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
1. Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken, med følgende
endringer/tillegg:
Kap 5.6 Offentlig spørretid; pkt 8 under retningslinjer fjernes.
Kap. 11, pkt 11.1, bokstaven h:
Følgende setning tas ut: «for industri- og næringsareal er grensen 10.000 m2». Pkt h
justeres i tråd med dette. Salg av industri- og næringsareal behandles politisk, som før.
Kap. 9. Reglement og delegasjon for planutvalget (PLU)
 Punkt 9.2. Ansvarsområde. «Jakt/viltstell og» under fjerde kulepunkt tas bort.
Begrunnelse: vedtak i KST sak 12/2016 - jakt/viltstell legges under viltnemda sitt
ansvarsområde.
 Punkt 9.8. Saker delegert etter særlov. Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 med tilhørende
forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 tas bort. Delegeres til Viltnemda.

14. Diverse råd og utvalg
 Tittel på kapittelet endres til 14. Diverse råd, utvalg og nemnd
 Det legges til nytt kapittel, 14.5. Viltnemd, med følgende underpunkter
14.5.2.

Viltnemdas sammensetning, oppgaver og ansvarsområde

Viltnemda skal bestå av 3 medlemmer + varamedlemmer.
Viltnemda skal vedta målsetning for viltforvaltning, godkjenne vald, endringer av vald,
godkjenning og endring av bestandsplanområder og andre samarbeidsplaner, tildeler
fellingskvoter, ivareta grunneiers rettigheter og har ellers myndighet i saker av
prinsipiell karakter, jf. Viltloven med forskrift.
14.5.2 Møte- og funksjonstid
Kommunestyret velger 3 medlemmer + varamedlemmer til viltnemda. Viltnemda
velges for 4 år (kommunestyreperiode). Viltnemda møter minst to ganger i året.
14.5.3. Møtegodtgjørelse

Gildeskål kommune betaler møte- og reisegodtgjørelse og eventuelt tapt
arbeidsfortjeneste for medlemmene etter gjeldende kommunale satser.
14.5.4. Saker delegert etter særlov
Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 med tilhørende forskrift av 8.januar 2016 nr.12
§
§
§
§
§

6 Gi råd og veiledning i saker om viltforvaltning
16 Gi fellingstillatelser i samsvar med areal- eller kvotefastsettelsen.
37 Vedta sammenslåing av felles viltområder
38 Foreslå sammenslåing av eiendommer for å oppnå minsteareal for storviltjakt
51 Vedta skuddpremie

§ 3 i forskriften, vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr
§ § 13 i forskriften, godkjenning av vald
§ 18 i forskriften, utstede fellingstillatelser
Begrunnelse: Hele Kapittel. 14.5 Viltnemd er utarbeidet i henhold til KST sak 12/2016
og med hjemmel i Kommuneloven – 25. september 1992 nr. 107 (sist endret 19. juni
2015 nr. 65)og Viltloven - 29. mai 1981 nr. 38 (sist endret 19.juni 2015 nr.65) med
tilhørende forskrift av 8.januar 2016 nr.12.
2. Reglement for lokalutvalgene legges fram til politisk behandling innen utgangen av 1.
halvår 2016.

