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PS 17/16 Salg av tomt til Sundsfjord Smolt AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger tomt på ca 4550 m2 til Sundsfjord Smolt AS, som omsøkt.
Tomta ligger i område kalt I1.

2.

Pris settes til kr 300 pr m2 for opparbeidet landareal og kr 5 pr m2 for sjøareal.
Nøyaktig fordeling mellom land og sjø vil framkomme etter oppmåling.

3.

Kjøper må bære kostnadene med fradeling, oppmåling og matrikulering av ny tomt.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger tomt på ca 4550 m2 til Sundsfjord Smolt AS, som omsøkt.
Tomta ligger i område kalt I1.

2.

Pris settes til kr 300 pr m2 for opparbeidet landareal og kr 5 pr m2 for sjøareal.
Nøyaktig fordeling mellom land og sjø vil framkomme etter oppmåling.

3.

Kjøper må bære kostnadene med fradeling, oppmåling og matrikulering av ny tomt.

PS 18/16 Kommunale sjøtomter Sørarnøy
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger de 3 sjøtomtene som tilhører gnr 82/22 og gnr 82/317.
Begrunnelsen er at tomtene ligger spredt mellom private eiendommer, de minste
tomtene kan best utnyttes sammen med nabotomta og kommunen kan ikke tilby
parkeringsareal ved bortfeste.

2.

Prisen settes til kr 30 pr m2 + gebyrer/omkostninger med deling og matrikulering av
tomtene.

3.

Ved salg settes det vilkår om tinglyst avtale om parkering/adkomst på annen eiendom.
Det tas forbehold om at vegvesenet godkjenner biloppstillingsplass for hver enkelt
tomt før salg kan gjennomføres.

4.

Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som
står i saksutredninga.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.

Gildeskål kommune selger de 3 sjøtomtene som tilhører gnr 82/22 og gnr 82/317.
Begrunnelsen er at tomtene ligger spredt mellom private eiendommer, de minste

tomtene kan best utnyttes sammen med nabotomta og kommunen kan ikke tilby
parkeringsareal ved bortfeste.
2.

Prisen settes til kr 30 pr m2 + gebyrer/omkostninger med deling og matrikulering av
tomtene.

3.

Ved salg settes det vilkår om tinglyst avtale om parkering/adkomst på annen eiendom.
Det tas forbehold om at vegvesenet godkjenner biloppstillingsplass for hver enkelt
tomt før salg kan gjennomføres.

4.

Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som
står i saksutredninga.

PS 19/16 Kjøp av to leiligheter Vidsyn
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune
1. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/10.
2. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/9.
3. Lånefinansierer kjøpet av leilighet i punkt 1 og 2.
4. Delegerer myndighet til rådmannen å innhente og avgjøre lånetilbud.
5. Delegerer myndighet til rådmannen å vurdere og eventuelt selge leilighet i punkt 1 og 2 til
Gildebo.
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gildeskål kommune
1. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/10.
2. Kjøper leilighet G/B/S 25/141/9.
3. Lånefinansierer kjøpet av leilighet i punkt 1 og 2.
4. Delegerer myndighet til rådmannen å innhente og avgjøre lånetilbud.
5. Delegerer myndighet til rådmannen å vurdere og eventuelt selge leilighet i punkt 1 og 2 til
Gildebo.

PS 20/16 Investeringsprogram for utvikling av
attraksjoner og opplevelser, utstyrssentral
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Delprosjektet «Utstyrssentral» kan igangsettes før ekstern finansiering er avklart. Evt.
budsjettregulering legges fram for styringsgruppa/formannskapet når ekstern
finansiering er avklart.
Avtale med Gildeskål Vekst AS om ansvar og oppgaver samt føringer for utleiepriser
skal legges fram for formannskapet før det gjøres innkjøp til utstyrssentralen.
Differensierte utleiepriser for turister/innbyggere i kommunen utredes og legges fram
for styringsgruppa/formannskapet.
Utleie av sykler som tillegg til delprosjektet utredes og legges fram for
styringsgruppa/formannskapet.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.
2.
3.
4.

Delprosjektet «Utstyrssentral» kan igangsettes før ekstern finansiering er avklart. Evt.
budsjettregulering legges fram for styringsgruppa/formannskapet når ekstern
finansiering er avklart.
Avtale med Gildeskål Vekst AS om ansvar og oppgaver samt føringer for utleiepriser
skal legges fram for formannskapet før det gjøres innkjøp til utstyrssentralen.
Differensierte utleiepriser for turister/innbyggere i kommunen utredes og legges fram
for styringsgruppa/formannskapet.
Utleie av sykler som tillegg til delprosjektet utredes og legges fram for
styringsgruppa/formannskapet.

PS 21/16 Utvikling av sykkelturisme og Slow Travel i
Gildeskål - Støtte til prosjekt
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Gildeskål kommune stiller seg positiv til prosjektet Utvikling av
sykkelturisme og «slow travel» i Gildeskål.
Gildeskål kommune vedtar å bevilge inntil 160.000 kr eks. mva. til
finansiering av prosjektet. Støtten utbetales på grunnlag av endelig
prosjektrapport med regnskap.
Kostnaden på 160.000 kr dekkes ved å regulere budsjettet innad i
ansvarsområde HA 8 Finansiell transaksjoner. Opprinnelig budsjettert kr
300 000 til innbyggertilskudd splittes slik at kr 160 000 benyttes til
utvikling av sykkelturisme og «slow travel», og kr 140 000 benyttes til
innbyggertilskudd.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1.
2.
3.

Gildeskål kommune stiller seg positiv til prosjektet Utvikling av
sykkelturisme og «slow travel» i Gildeskål.
Gildeskål kommune vedtar å bevilge inntil 160.000 kr eks. mva. til
finansiering av prosjektet. Støtten utbetales på grunnlag av endelig
prosjektrapport med regnskap.
Kostnaden på 160.000 kr dekkes ved å regulere budsjettet innad i
ansvarsområde HA 8 Finansiell transaksjoner. Opprinnelig budsjettert kr
300 000 til innbyggertilskudd splittes slik at kr 160 000 benyttes til
utvikling av sykkelturisme og «slow travel», og kr 140 000 benyttes til
innbyggertilskudd.

PS 22/16 Standardvedtekter for kommunale næringsfond
(konsesjonsavgiftsfond)
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Gildeskål kommune vedtar standardvedtektene for bruk og forvaltning av
konsesjonsavgiftsfondet slik rådmannen foreslår.
Årlig vedtatt bruk av konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av
SNU skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av
konsesjonsavgiftsfondet.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.
2.

Gildeskål kommune vedtar standardvedtektene for bruk og forvaltning av
konsesjonsavgiftsfondet slik rådmannen foreslår.
Årlig vedtatt bruk av konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av
SNU skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet.

PS 23/16 Husbanken - Startlån 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2016 på kr 5 000 000 til videre utlån.
2. De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles
gjelde.
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Gildeskål kommune tar opp lån i Husbanken i 2016 på kr 5 000 000 til videre utlån.
2. De allerede vedtatte retningslinjene for opptak og tildeling av startlån skal fremdeles
gjelde.

PS 24/16 Valg av jordskiftemeddommere til Salten
jordskiftesogn for perioden 01.01.2017-31.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 01.01.2017 –
31.12.2020 foreslås valgt:
2 kvinner:
2 menn:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 25/16 Valg av meddommere til Salten tingrett for
perioden 01.01.2017-31.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som meddommere i Salten Tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås
valgt:
8 kvinner:
8 menn:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 26/16 Faste møtefullmektiger for forliksrådet for
perioden 01.01.2017-31.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Disse 3 personene oppnevnes som møtefullmektiger ifm Forliksrådsaker for perioden
01.01.2017-31.12.2020:
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 27/16 Valg av forliksråd for perioden 01.01.201731.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som medlem av forliksrådet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås valgt:
3 medlemmer:
3 varamedlemmer:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før Gildeskål
kommunes forslag til valg av forliksråd avgjøres av Kommunestyret. Selve valget av
forliksråd gjøres av fylkestinget.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 28/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden
01.01.2017-31.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås valgt:
1 kvinne:
1 mann:

2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før Gildeskål
kommunes forslag til valg av skjønnsmenn avgjøres av Kommunestyret. Selve valget av
skjønnsmenn gjøres av fylkestinget.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 29/16 Valg av lagrettemedlemmer for perioden
01.01.2017-31.12.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som lagrettemedlemmer/meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås valgt:

1 kvinne:
1 mann:
2.

Rådmannen kontrollerer at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72. Dette gjøres ved
at de foreslåtte kandidatene kontaktes og ved vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

3.

Saken behandles deretter i Formannskapet som gir sin innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 30/16 Saura AS Valg av medlemmer til styret
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Som styremedlem i Saura AS oppnevnes:
Som varamedlem til styret i Saura AS oppnevnes:
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Saken utsettes.

PS 31/16 Kommunestyrets saker 2015 - Status og
utkvittering
Rådmannens forslag til vedtak:
1
Rådmannens rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 tas til
etterretning.
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1
Rådmannens rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2015 tas til
etterretning.

PS 32/16 Årsregnskap Gildeskål Eiendom KF 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Regnskap for 2015 godkjennes.
Regnskapsmessig merforbruk fra 2014 og 2015 på tilsammen kr 967 494,13 i
investeringsregnskapet dekkes ved å benytte foretakets ubundne investeringsfond på

3.
4.

kr 43 715,07. Resterende beløp på kr 923 779,06 dekkes av Gildeskål kommunes
ubundet investeringsfond.
Årsmelding for 2015 godkjennes.
Revisors beretning tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannen Helge Akerhaugen fremmet nytt punkt til Rådmannens forslag til vedtak:
5.
Resterende underskudd fra 2014 i driftsregnskapet på kr. 10 289,47 dekkes av
Gildeskål kommunes disposisjonsfond.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.
2.

3.
4.
5.

Regnskap for 2015 godkjennes.
Regnskapsmessig merforbruk fra 2014 og 2015 på tilsammen kr 967 494,13 i
investeringsregnskapet dekkes ved å benytte foretakets ubundne investeringsfond på
kr 43 715,07. Resterende beløp på kr 923 779,06 dekkes av Gildeskål kommunes
ubundet investeringsfond.
Årsmelding for 2015 godkjennes.
Revisors beretning tas til orientering.
Resterende underskudd fra 2014 i driftsregnskapet på kr. 10 289,47 dekkes av
Gildeskål kommunes disposisjonsfond.

PS 33/16 Gildeskål kommunes årsregnskap 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vedtar at
Fremlagt årsregnskap med noter er Gildeskål kommunes årsregnskap for 2015
Fremlagt årsberetning er Gildeskål kommunes årsberetning for 2015
Fremlagt årsmelding er Gildeskål kommunes årsmelding for 2015
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Omforent forslag til endring:
«Gildeskål kommune vedtar at» fjernes.
Rådmannens forslag til vedtak med foreslått endring ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.
2.
3.

Fremlagt årsregnskap med noter er Gildeskål kommunes årsregnskap for 2015
Fremlagt årsberetning er Gildeskål kommunes årsberetning for 2015
Fremlagt årsmelding er Gildeskål kommunes årsmelding for 2015

PS 34/16 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av
0-alternativet - tilleggssak
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens utredning av 0-alternativet tas til etterretning.
2. 0-alternativet vurderes opp mot intensjonsgrunnlaget og senere intensjonsavtale med
Bodø kommune før Gildeskål kommune gjør sitt endelige retningsvalg i
kommunestyremøtet den 23. juni 2016
Behandling i Formannskapet - 03.05.2016:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Rådmannens utredning av 0-alternativet tas til etterretning.
2. 0-alternativet vurderes opp mot intensjonsgrunnlaget og senere intensjonsavtale med
Bodø kommune før Gildeskål kommune gjør sitt endelige retningsvalg i
kommunestyremøtet den 23. juni 2016

