
Beiarn kommune

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Kjellerstua Beiarn Sykehjem
10.12.2014 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Saksnr.

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Anne Rita Nybostad
Bror Even Hemminghytt
Tone K. Helbostad
André Kristoffersen
Øyvind Sande

Rune Jørgensen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
ørjan Kristensen

Kjell Sandmo
Helge Osbak
Ame Larsen
Ole-Håkon Hemminghytt

Forfall Møtt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

Gruppemøter: Beiarn AP - søndag 7. desember kl. 20.00 - Trones
skole.
Beiarn SPIBBL - torsdag 4. desember kl. 19.30 -
Friviligsentralen.

REFERATER

56/14 14/627
GODKJENNING AV PROTOKOLL



57/14 12/938
KOMMUNAL MEDFINANSIERING - VTA-PLASSER

58/14 14/317
BUDSJETT 2015

59/14 14/470
ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50

60/14 14/575
HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018

61/14 12/133
BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN

62/14 13/693
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

63/14 13/696
OMSTILLING PLEIE OG OMSORG - BYGGING AV
OMSORGSBOLIGER

64/14 14/527
BRUKERUTVALG BEIARN SYKEHJEM

65/14 14/487
NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

66/14 14/534
MØTEPLAN 2015

67/14 14/629
HØRING - UTKAST TIL NY POSTLOV - ettersendes.

Dokumentene legges ut ti offentlg ettersyn på Servicetorget og Biblioteket i Beiarn
i Beiarn kommune.

Beiarn kommune. 26.11.2014.

Monika Sande

Ordfører.



Saksnr
Løpenr

14/558-2
5655/14

12/33-29
5960/14

12/4-18
5975/14

14/54-4
6068/14

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2014-26.11.2014 Utvalg: KST Kommunestyret

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

07.11.2014 SAD/RAD/OPN 080
Beiarn Arbeiderparti

SVAR - INKJØP AV IP ADER TIL KOMMUNESTYRETS
MEDLEMMER.

21.11.2014 SAD/RAD/OPN 033
Salten Kontrollutvalgsservice
PROTOKOLL-BEIARN KONTROLLUTVALG -PROTOKOLLENE FRA
MØTET SKAL REF. KOMMUNESTYRET

21.11.2014 SAD/RAD/OPN 020
Salten Kontrollutvalgsservice
SPØRSMÅL OM BEIARN KOMMUNES DELTAKELSE I SAMORDNET
INKJØP

26.11.2014 ORD//MS 085
KS
FOLKEVALGTPROGRAMMET 2015 - 2019



GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sak 56/14

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
14/627

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

56/14 Kommunestyret
Møtedato
10.12.2014
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KOMMUNAL MEDFINANSIERING - VT A-PLASSER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
12/938

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

50/14 Formannskapet
57/14 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2014
10.12.2014

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret

Som ett av mange tiltak i økonomiplanen for 2015 - 2018, vedtas overføringene fra Beiarn
kommune til Beiarvekst AS redusert med kr. 282.800 i 2016, 396.000 i 2017, 509.000 i 2018
og 622.000 i 2019.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer, med bruk av ordførers dobbeltstemme.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.11.2014 sak 50/14

Behandling:

Repr. Monika Sande fratrådte som innabiL.

Varaordfører Gudbjørg Navjord ledet møte under behandlingen av denne saken.

Beiarn Bygdeliste/Beiarn Senterparti fremmet følgende endringsforslag:

Som ett av mange tiltak i økonomiplanen for 2015 - 2018, vedtas overføringene fra Beiarn
kommune til Beiarvekst AS redusert med kr. 282.800 i 2016,396.000 i 2017,509.000 i 2018
og 622.000 i 2019.

Vedtak:
Som ett av mange tiltak i økonomiplanen for 2015 - 2018, vedtas overføringene fra Beiarn
kommune til Beiarvekst AS redusert med kr. 282.800 i 2016,396.000 i 2017, 509.000 i 2018
og 622.000 i 2019.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer, med bruk av ordførers dobbeltstemme.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Rådmannens innstiling:
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Som ett av mange tiltak i økonomiplanen for 2015 - 2018, vedtas overføringene fra Beiarn
kommune til Beiarvekst AS redusert med kr. 282.800 i 2015, 396.000 i 2016,509.000 i 2017
og 622.000 i 2018.

Vedtaket i denne saken utgjør en premiss for Beiarn kommunes budsjett for 2015.

Saksutredning:

Beiarvekst AS har i eget vedtak fått økt den kommunale økonomiske støtten til drift, slik at
den nå utgjør 80 % av statlig tilskudd pr. godkjent plass. Under behandlingen i kommunestyret
ble det samtidig vedtatt at bedriften aktivt skulle følges opp, blant annet med intensjon om
redusert kommunalt driftstilskudd. Bedriften har pt. 8 godkjente plasser.

Som ett av mange budsjettiltak, er rådmannens forslag til økonomiplan balansert blant annet
med reduksjon av driftsstøtte til Beiarvekst AS.

Bakgrunn:

Det kommunale driftstilskuddet skal, iht. reglene om varig tilrettelagte tiltak, minimum utgjøre
25 % av statlig tilskudd pr. godkjent plass.

Fra 2005 og frem til 2012 var 25 % drifts støtte tilstrekkelig og bedriften hadde en rimelig sunn
økonomi. Spesielle forhold gjorde det imidlertid nødvendig å øke det kommunale tilskuddet
vesentlig, men da for en tidsavgrenset periode. I vedtaket er ikke det ikke angitt nærmere hva
den tidsavgrensede perioden innebærer.

Bedriften har fått i gang ny og mer lønnsom produksjon. Rådmannen tør derfor tilrå en gradvis
reduksjon av det kommunale støttenivået.

Administrasjonen har hatt store utfordringer med å fremme en økonomiplan for 2015 - 2018 i
balanse. Denne saken fremmes i forkant av budsjett- og økonmiplansaken og vedtaket vil
utgjøre en ny premsiss for den politiske balanseringen av økonomiplanens utgifter og
inntekter.
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BUDSJETT 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/317

Arkiv: 151

Saksnr.:
41/14
28/14
4/14
4/14
11/14
43/14
58/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Driftsutvalget
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Arbeidsmilj øutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2014
20.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
21.11.2014
25.11.2014
10.12.2014

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

1 Avgifts- og gebyrregulativet for 2015 vedtas iht. vedlegg.

2 Budsjettet for året 2015, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2015
Rammeområde 1.1 Sentral ledelse 10.636.159

Rammeområde 1.2 Oppvekst 23.935.391

Rammeområde 1.3 Helse og omsorg 42.350.801

Rammeområde 1.4 Religiøse formål 1.462.000

Rammeområde 1.5 Land./kul.milj ø 9.413.962

Rammeområde 1.6 Teknisk 6.605.348

Rammeområde 1.7 N æring -2.417.753

SUM - til fordeling drift 91.985.908

3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker
og bruk og på øvrige eiendommer.

I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skattesatser for 2014:
Verker og bruk: 7 promile

Øvrige eiendommer: 4 promille

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.
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For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene
som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16/10.

4 Beiarn kommune tar opp lån på kr. 11.946.000. Kommunens låneopptak anvendes

til delfinansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte
spesifikasjoner og oversikter.

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2015 - 2018 vedtas slik det fremgår av
vedlagte spesifikasjoner og oversikter.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 20.11.2014 sak 41/14

Plan-og ressursutvalget tar fremlagte forslag til budsjett for 2015 til orientering.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 20.11.2014 sak 28/14

Budsjettet tas til orientering med følgende tilegg til innstilingen:

Det opprettes en ny investeringspost med kr. 1.400.00,- i 2015 for oppgradering av lekeapparater og utstyr
ved Moldjord Barnehage, avdeling Moldjord og Tollå. Beløpet fordeles likt på avdelingene.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 19.11.2014 sak 4/14

Rådmanen orienterte. Utvalgene fant det vanskelig å ta stiling til budsjett og økonomiplanen
når budsjettdokumentet ble omdelt direkte i møtet.
Leder oppfordret utvalgenes medlemmer til personlig å engasjere seg og gi uttrykk for sitt syn
til aktuelle lokalpolitiske fora.

Behandling/vedtak i Rådet for funksjonshemmede den 19.11.2014 sak 4/14

Rådmannen orienterte. Utvalgene fant det vanskelig å ta stiling til budsjett og økonomiplanen
når budsjettdokumentet ble omdelt direkte i møtet.
Leder oppfordret utvalgenes medlemmer til personlig å engasjere seg og gi uttrykk for sitt syn
til aktuelle lokalpolitiske fora.

Side 7 av 51



Sak 58/14

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 21.11.2014 sak 11/14

Behandling:

Administrasjonsutvalget hadde gjennomgang av budsjett for 2015 i møtet med rådmann Ole
Petter Nybakk fredag 21.11.2014 .

Vedtak:

. Amu er tilfreds med at det er levert et budsjett i balanse, uten at det ligger noen
oppsigelser fra kommunen.

. Vaktmesterkorpset har høy aktivitet og arbeidsbelastning. Det har over flere år vært
reduksjoner i bemanningen og det er tilagt flere oppgaver til tjenesten i det siste. For
tiden er det kun 5 stilinger som skal ivareta drift og vedlikehold av alle kommunale

anlegg, bygninger, boliger og eiendommer. Det er også en økning i arbeidsmengden
knyttet til antall brukere og ny teknologi.
Amu stiller seg positiv til økt bemanning i vaktmesterkorpset, da det vil lette på

arbeidsmengden og arbeidspresset vaktmesterkorpset har i dag.

. Amu diskuterte og kom frem til at plassering av omsorgsboliger (HDO og HDU) for
brukere med behov for heldøgns omsorg bør være på Moldjord der tilgang til faglig
personell som lege/sykepleiere/annet helsepersonell sikres i løpet av kort tid. Brukere
får et bedre tjenestetilbud med denne lokaliseringen. Plassering av boligene et annet
sted i Beiarn kommune vil kreve økt bemanning og vil øke driftskostnadene.

. AMU diskuterte utfordringene Beiarn Kommune har, og vil ha fremover på
rekruteringer av ansatte. Dette gjelder spesielt i pleie og omsorg, men også i andre
stilinger med ulike krav til kompetanse.
Det er utfordringer angående den vakante sykepleierstilingen. Dette vil medføre
merbelastning på de som allerede jobber 100 % stiling. Presset er for tiden høy, og vil
øke i tiden fremover. Amu ber administrasjonen og politikerne ta til seg den
utfordringen man har innenfor rekruttering av fagpersoner i alle etater.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.11.2014 sak 43/14

Behandling:

Rådmann og økonomisjef presenterte rådmannens balanserte budsjett for 2015 og
økonomiplan for 2015 - 2018 og besvarte spørsmåL.

Beiarn Arbeiderparti gjorde rede for at de vile utarbeide et eget budsjettforslag, men at dette
dessverre ennå ikke er klart og at de derfor vile stemme for rådmanens forslag i dagens møte.
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Samarbeidslista SP/BBL hadde utarbeidet et alternativt forslag både hva angår investeringer og
driftsprioriteringer.

SP/BBL sitt forslag ble presentert og er som følger:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets
budsjettinnstilling - investeringstiltak

~ 20151 20161 20171 20181

Netto investering i konsekvensjustert budsjett O O O O

Sum investeringer fra nye titak 15693000 12346000 8 282 000 8 245 000

Sum fond -1 500 000 O O O

Sum bruk av driftsmidler O O O O

Sum lån -11 946 000 -9 348 000 -6 456 000 -6 676 000

Sum tilskudd O -660 000 -250 000 O

Sum annet -2247000 -2 338 000 -1 576 000 -1 569 000

Netto finansiering O O O O

Sum renter og avdrag 643 811 1 431 418 1 986 076 2448919

Sum andre driftkonsekvenser O -888 438 -888 438 -888 438

Netto drifts konsekvenser 643811 542 980 1 097 638 1 560 481

Sentraladmi n istrasjonen 3 380 000 2 800 000 3 000 000 3 000 000

IKT - investeringer 870 000 400 000 600 000 600 000

Renter og avdrag 38 456 72 480 105 164 141128

Andre driftskonsekvenser O O O O

Servicetorg IØkonomi I Flyting Polii 110000 O O O

Renter og avdrag 4807 6875 6743 6611

Andre driftskonsekvenser O O O O

Startlån 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

Renter og avdrag 109250 265 500 418 750 569 000

Andre driftskonsekvenser O O O O

Skole og barnehage 640 000 O O O

Utbedring Moldjord barnehage avd. Tollå 440 000 O O O
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Renter og avdrag 19228 27 500 26 972 26 444

Andre driftskonsekvenser O O O O

Inventar/utstyr skolene 200 000 O O O

Renter og avdrag O O O O

Andre driftskonsekvenser O O O O

Helse og omsorg 1 950 000 400 000 700 000 O

Enøk tilak - skifte av vinduer og dører Beiarn sykehjem O O 700 000 O

Renter og avdrag O O 16934 24219

Andre driftskonsekvenser O O O O

Heldøgn omsorgsboliger og PU-boliger Moldjord 1 500 000 O O O

Renter og avdrag O O O O

Andre driftskonsekvenser O -888 438 -888 438 -888 438

Nyt inventar Beiarn sykehjem 200 000 O O O

Renter og avdrag 8740 12500 12260 12020

Andre driftskonsekvenser O O O O

Rehab. kjellerstue Beiarn sykehjem O 400 000 O O

Renter og avdrag O 17480 25 000 24 520

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utbedring stort badrom Beiarn Sykehjem 250 000 O O O

Renter og avdrag 10925 15 625 15325 15025

Andre driftskonsekvenser O O O O

Kirke 1 500 000 O O O

Byte av tak Høyforsmoen kapell 1 500 000 O O O

Renter og avdrag 65 550 93 750 91 950 90150

Andre driftskonsekvenser O O O O

Landbruk, kultur og miljø 150 000 O O O

Planlegging sevicebygg/signalbygg Beiarfellet 150 000 O O O

Renter og avdrag 8194 11 719 11494 11269

Andre driftskonsekvenser O O O O

Teknisk 8 073 000 8 471 000 4 582 000 5 245 000

Asfaltering g/s-veg Holmen-Moldjord O 500 000 O O

Renter og avdrag O 21 850 31 250 30 650

Andre driftskonsekvenser O O O O
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Bil vaktmesterkorpset 2016 o 350000 o o

Renter og avdrag O 19119 27 344 26819

Andre driftskonsekvenser O O O O

Byte av tak Statkrafthallen på Slagøyra, O 400 000 O O

Renter og avdrag O 17480 25 000 24 520

Andre driftskonsekvenser O O O O

Hovedplan veger 5 223 000 5 571 000 4 582 000 4 745000

Renter og avdrag 230 081 572 527 871 203 1151 709

Andre driftskonsekvenser O O O O

Planlegging Tvervik Kaiområde 250 000 O O O

Renter og avdrag 10925 15 625 15325 15 025

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utskifting av kulvert og ny utvendig trapp Beiarn sykehjem 400 000 O O O

Renter og avdrag 17480 25 000 24 520 24 040

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utskifting kloakkrør på Moldjord 200 000 O O O

Renter og avdrag 10925 15 625 15325 15 025

Andre driftskonsekvenser O O O O

Sikker vannforsyning / Aglinåga vannverk 2 000 000 O O O

Renter og avdrag 109250 156 250 153 250 150 250

Andre driftskonsekvenser O O O O

Trones - regulering/forprosjekt g/s-vi mellom bru og fiialen. O O O 500 000

Renter og avdrag O O O O

Andre driftskonsekvenser O O O O

Stedsutvkling Moldjord - kryss/fortau Soløyveien. O 1 650 000 O O

Renter og avdrag O 36 053 51 563 50 573

Andre driftskonsekvenser O O O O

Politiske titak O 675 000 O O

Adgangskontroll Beiarn sykehjem og kommunehus FSK O 420 000 O O

Renter og avdrag O 17207 24 610 24137

Andre driftskonsekvenser O O O O

Skifte av porter branngarasje Slagøyra FSK O 100 000 O O

Renter og avdrag O 4370 6250 6130

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utbedring Moldjord barnehage FSK O 155 000 O O
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Renter og avdrag O 6883 9844 9655

Andre driftskonsekvenser O O O O

Skole og barnehage

Utbedring Moldjord Barnehage 155 000 O O O

Renter og avdrag 6883 9844 9655 9466

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utbedring Moldjord skole O 2 200 000 O O

Renter og avdrag O 96 140 137 500 134 860

Andre driftskonsekvenser O O O O

Utbedringer Trones skole O 2150000 O O

Renter og avdrag O 93 955 134375 131 795

Andre driftskonsekvenser O O O O

Teknisk

Adgangskontroll Beiarn sykehjem og kommunehus 420 000 O O O

Renter og avdrag 17 207 24610 24 137 23 664

Andre driftskonsekvenser O O O O

Skifte av porter branngarasje Slagøyra 1 00 000 O O O

Renter og avdrag 4370 6250 6130 6010

Andre driftskonsekvenser O O O O

Politiske tiltak

Lekeapparater + utstyr til barnehagene 1 400 000 O O O

Renter og avdrag 70 373 1 05 466 1 03 226 1 00 986

Andre driftskonsekvenser O O O O
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Budsjettversjonsrapport: Formannskapets
budsjetti n nsti IL i ng - driftsbudsjettet

~ 20151 20161 20171 20181

Over-/underskudd konsekvensj. Budsjett 5518554 4 277 656 3488127 3211041

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 643 811 542 980 1 097 638 1 560 481

Valgte drifttitak -6162365 -4 820 636 -4 585 765 -4 771 522

Over-/underskudd budsjettversjon O O O O

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 643 811 542 980 1 097 638 1 560 481

Formannskapets budsjettinnstiling 643811 542 980 1 097 638 1 560481

Sentraladm inistrasjonen -343412 -486 823 -336 823 -336 823

Informasjonsti/ak ny kommunstruktur -100000 O O O

Formannskap og kommunestyre (1100) -100000 O O O

Oppfølging av kompetanseplanen - utsatt til 2017 O O 150 000 150 000

Diverse fellesutgifter (1190) O O 150 000 150000

Reduksjon av 50 % stiling i sentraladministrasjonen -243412 -486 823 -486 823 -486 823

Rådmannens kontor (1120) -243412 -486 823 -486 823 -486 823

Skole og barnehage 27 594 -777 464 -1 478126 -1478126

Utredning skolestruktur 200 000 O O O

Grunnskole felles (1210) 200 000 O O O

Ny skolestruktur O -500 000 -1 200 662 -1200662

Moldjord skole (1211) O -500 000 -1 200 662 -1 200 662

Kutt av 30 % lærerstiling på Trones -75041 -180099 -180099 -180099

Trones skole (1212) -75041 -180099 -180099 -180099

Kutte 20 % merkanti stiling skole/barnehage -97 365 -97 365 -97 365 -97 365

Grunnskole felles (1210) -97365 -97365 -97 365 -97 365

Helse og omsorg -807 451 -807 451 -807 451 -807 451

Kutt VTA plass psykisk helse -34 000 -34 000 -34 000 -34 000

Psykisk helse (1370) -34 000 -34 000 -34 000 -34 000

Side 13 av 51



Sak 58/14

Reduksjon hjemmehjelp 63 % -282 530 -282 530 -282 530 -282 530

Hjemmehjelp (1380) -282 530 -282 530 -282 530 -282 530

Reduksjon innleie Beiarn sykehjem -267 753 -267 753 -267 753 -267 753

Pleie- og omsorgstjenesten (1373) -267 753 -267 753 -267 753 -267 753

Reduksjon 24 % assistentstiling kjøkken -106322 -106322 -106322 -106322

Pleie- og omsorgstjenesten (1373) -106322 -106322 -106322 -106322

Kutt av 20 % stiling frisklivsentral -116846 -116846 -116846 -116846

Folkehelse og Friskliv (1323) -116846 -116846 -116846 -116846

Landbruk, kultur og miljø -272 401 -272 401 -272 401 -272 401

Skuddpremier på Rovdyr og kråkefugler awikles. Kommunalt -35 387 -35 387 -35387 -35 387

oppsyn awikles

Fiske og vilforvaltning (1580) -35 387 -35 387 -35 387 -35 387

Awikle Jazzcamp og konsertilbud -237014 -237014 -237 014 .237 014

Kunst og kunstformidling (1535) -237014 -237014 -237014 -237 014

Teknisk -88 700 -102 700 -102700 -102 700

Økning i gebyrer for byggesak, plan, og delingssaker -7200 -7200 -7200 -7200

Oppmåling og regulering (1605) -7200 -7200 -7200 .7200

Økning i kloakkavgift med konsumprisindeks -13000 -13000 -13 000 -13000

Kloakker (1630) -13000 -13000 -13000 -13 000

Økning i septikavgift md konsumprisindeksen -11000 -11000 -11000 -11000

Renovasjon (1640) -11000 -11000 -11000 -11000

Økning i vannavgift med konsumprisindeks -29 000 -29 000 -29 000 -29 000

Vannverk (1620) -29 000 -29 000 -29 000 -29000

Økning av husleie med konsumprisindeks -20500 -30 500 -30 500 -30 500

Kommunale boliger (1610) -20500 -30 500 -30 500 -30 500

Økning i husleie omsorgsboliger med 2,1% -8 000 -12000 -12000 -12000

Omsorgsboliger (1611) -8 000 -12000 -12000 -12000

Skatt og rammeoverføring -1 888 000 -1 888 000 -1 888 000 -1 888 000

Økt eiendomsskatt på verker og bruk -1300000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000

Eiendomsskatt (1810) -1 300 000 -1 300 000 -1 300000 -1 300000

Økt skjønnstilskudd -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Statlig rammetilskudd (1840) -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Økning av rentekompensasjon grunnskole -88 000 -88000 -88 000 -88 000

Statlig rammetiskudd (1840) -88 000 -88 000 -88 000 -88 000
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Politiske tiltak -2 789 995 -485 797 299 736 113 979

Gratis barnehage 476 500 476 500 476 500 476 500

Moldjord barnehage (1270) 476 500 476 500 476 500 476 500

Økt bruk av disp.fond til finans gratis barnehage -476 500 -476 500 -476 500 -476 500

Renter mv. (1900) -476 500 -476 500 -476 500 -476 500

Halvering av skolefruktordningen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Moldjord skole (1211) -10000 -10000 -10000 -10000

Trones skole (1212) -20000 -20000 -20000 -20000

Tiskudd til poltiske partier 20 000 20 000 20 000 20 000

Formannskap og kommunestyre (1100) 20 000 20 000 20 000 20 000

Bruk/avsetning av disp.fond til budsjettbalansering FSK -2 779 995 -475 797 309 736 123979

Renter mv. (1900) -2 779 995 -475 797 309 736 123979

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Arbeiderpartiets budsjettversjon O O O O

Bygdelistas budsjettversjon 643811 514520 1 056 934 1 520 559

Rådmannens budsjettforslag 672 271 555 224 1 096 856 1 559 699

Senterpartiets budsjettversjon 643 811 478467 1 005 371 1 469 986

Sentraladm inistrasjonen

Endring av møtetidspunkt for politiske møter -46 244 -46 244 -46244 -46 244

Formannskap og kommunestyre (1100) -46 244 -46 244 -46 244 -46 244

Oppfølging av kompetanseplanen med midler 150 000 150 000 150 000 150 000

Diverse fellesutgifter (1190) 150 000 150 000 150 000 150 000

Reduser størrelsen på kommunestyret til minste lovlige -15 000 -15000 -15 000 -15000

Formannskap og kommunestyre (1100) -15000 -15 000 -15 000 -15000

Redusere politiske underutvalg -26 275 -26275 -26 275 -26 275

Formannskap og kommunestyre (1100) -26 275 -26 275 -26 275 -26275

Økt utgift til tilsyn og kontroll 79 000 79 000 79 000 79 000

Revisjon (1110) 79 000 79 000 79 000 79 000

Skole og barnehage

Assistentressurs Trones skole 41 866 1 00 480 100 480 1 00 480

Trones skole (1212) 41 866 1 00 480 1 00 480 1 00 480
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20 % stilling veileder SFO 117 712 117 712 117 712 117 712

Moldjord skole (1211) 117 712 117 712 117 712 117712

E-postadresser til ped.ledere i barnehagen. 15 000 O O O

Moldjord barnehage (1270) 15 000 O O O

Økt vikarressurs til skolene 218 503 218503 218503 218 503

Moldjord skole (1211) 60 853 60 853 60 853 60 853

Trones skole (1212) 157 650 157650 157 650 157 650

Tilrettelegging for elev med spesielle behov 40 000 O O O

Trones skole (1212) 40 000 O O O

Økt foreldrebetaling i barnehagen -260 000 -260 000 -260 000 -260 000

Moldjord barnehage (1270) -260 000 -260 000 -260 000 -260 000

Økning av lærertimer på ungdomstrinn 54618 O O O

Trones skole (1212) 54618 O O O

Tidlig innsats i småskola - ekstra lærerressurs 47084 63 564 O O

Moldjord skole (1211) 23 542 31 782 O O

Trones skole (1212) 23 542 31782 O O

Kutte skolefruktordningen på skolene -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

Grunnskole felles (1210) O O O O

Moldjord skole (1211) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Trones skole (1212) -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Kutt i ekskursjoner til skolene i 2015 og 2016 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Grunnskole felles (1210) -12000 -12 000 -12000 -12 000

Moldjord skole (1211) -10000 -10000 -10000 -10000

Trones skole (1212) -28 000 -28 000 -28 000 -28 000

Kutte drift av Newtonrommet i Beiarn -78374 -188099 -188099 -188 099

Trones skole (1212) -78374 -188099 -188099 -188099

20 % stilling assistent Moldjord skole/SFO 88 602 O O O

Moldjord skole (1211) 88 602 O O O

Økt foreldre betaling SFO -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Moldjord skole (1211) -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Helse og omsorg

Kutt 50 % hjemmehjelp -147264 -221 505 -221 505 -221 505

Hjemmehjelp (1380) -147264 -221 505 -221 505 -221 505

Kutt 79 % hjelpepleierstilling Beiarn sykehjem -366 707 -366 707 -366 707 -366 707

Pleie- og omsorgstjenesten (1373) -366 707 -366 707 -366 707 -366 707
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Reduksjon 36 % assistentstiling Beiarn sykehjem -159483 -159483 -159483 -159483

Pleie- og omsorgstjenesten (1373) -159483 -159483 -159483 -159 483

Landbruk, kultur og miljø

Reduksjon i overføringer til Beiarvekst AS -282 800 -396 000 -509 000 -622 200

Beiarvekst og Bodø Industri (1544) -282 800 -396 000 -509 000 -622 200

TGV-arbeidet skrin legges og erstattes med 2 konserter årlig -119014 -119014 -119014 -119014

Kunst og kunstformidling (1535) -119014 -119014 -119014 -119014

Samarbeidsavtalen med Nordlandsmuseet sies opp. O O O O

Kulturvern (1520) O O O O

Øke stillingshjemmel i Flyktningetjenesten på bekostning av BU- -101016 -101016 O O

arbeiderstilling

Barne og ungdomsarbeid (1545) -101016 -101 016 O O

Flyktningetjenesten (1550) O O O O

Teknisk

Reduksjon i antall veilys med 50% -47500 -180000 -180000 -180 000

Veg- og gatelys (1670) -47500 -180 000 -180000 -180 000

Stans av ordning med brøyting av private veier. 330 332 -169668 -169668 -169668

Private veier (1665) 330 332 -169668 -169668 -169668

Økning med 100% stilling i vaktmesterkorps O O O 462 482

Administrasjon teknisk avdeling (1600) O O O 462 482

Skatt og rammeoverføring

Økt eiendomsskatt på hus og hytter -950 000 -950 000 -950 000 -950 000

Eiendomsskatt (1810) -950 000 -950 000 -950 000 -950 000

Finans

Tilpasset avsetning - mer bruk av gevinst finans -2 876 397 -791 252 120307 -414732

Renter mv. (1900) -2 876 397 -791 252 120 307 -414732

Politiske tiltak

Fjerning av eiendomsskatt hytter og hus 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

Eiendomsskatt (1810) 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

Økt bruk av dispJond . til finans av fjerning e.skatt -1 900000 -1 900000 -1 900000 -1 900000

Renter mv. (1900) -1 900000 -1 900000 -1 900000 -1 900000

Halvering av eiendomsskatt hytter og hus 950 000 950 000 950 000 950 000
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Eiendomsskatt (1810) 950 000 950 000 950 000 950 000

Økt bruk av dispJond til finans av halvering e.skatt -950 000 -950 000 -950 000 -950 000

Renter mv. (1900) -950 000 -950 000 -950 000 -950 000

Votering:
SP/BBL sitt forslag mot rådmannens forslag.

SP/BBL sitt forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

1 Avgifts- og gebyrregulativet for 2015 vedtas iht. vedlegg.

2 Budsjettet for året 2015, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2015
Rammeområde 1.1 Sentralledelse 10.636.159

Rammeområde 1.2 Oppvekst 23.935.391

Rammeområde 1.3 Helse og omsorg 42.350.801

Rammeområde 1.4 Religiøse formål 1.462.000

Rammeområde 1.5 Land./kul.milj ø 9.413.962
Rammeområde 1.6 Teknisk 6.605.348
Rammeområde 1.7 Næring -2.417.753

SUM - til fordeling drift 91.985.908

3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker
og bruk og på øvrige eiendommer.

I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skattesatser for 2014:
Verker og bruk: 7 promile

Øvrige eiendommer: 4 promile

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.

For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene
som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16/1 O.
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4 Beiarn kommune tar opp lån på kr. 11.946.000. Kommunens låneopptak anvendes

til delfinansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte
spesifikasjoner og oversikter.

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2015 - 2018 vedtas slik det fremgår av
vedlagte spesifikasjoner og oversikter.

Rådmannens innstiling:
1 A vgifts- og gebyrregulativet for 2015 vedtas iht. vedlegg.

2 Budsjettet for året 2015, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2015
Rammeområde 1.1 Sentral ledelse 10.813.327

Rammeområde 1.2 Oppvekst 23.291.297

Rammeområde 1.3 Helse og omsorg 42.573.969

Rammeområde 1.4 Religiøse formål 1.462.000

Rammeområde 1.5 Land./kuL/milj ø 9.249.162

Rammeområde 1.6 Teknisk 6.605.348

Rammeområde 1.7 N æring -2.417.753

SUM - til fordeling drift 91.577.350

3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker
og bruk og på øvrige eiendommer.

I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skatte satser for 2014:
Verker og bruk: 7 promile

Øvrige eiendommer: 4 promile

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.

For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene
som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16110.
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4 Beiarn kommune tar opp lån på kr. 12.467.000. Kommunens låneopptak anvendes

til delfinansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte
spesifikasjoner og oversikter.

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2015 - 2018 vedtas slik det fremgår av
vedlagte spesifikasjoner og oversikter.

Saksutredning:

Beiarn kommunes økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett for 2015 er utarbeidet med
hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45. Første år av økonomiplanen vil være det bindende
budsjettåret som gir konkete budsjettrammer til de enkelte ansvarsområder.

Dette dokumentet er utarbeidet for å gi Formannskapet hjelp til å avgi sin innstiling.
Formannskapets innstiling ventes å foreligge 25. november og vil legges til offentlig ettersyn
fram mot kommunestyrets endelige behandling 10. desember.

Budsjettet er kommunens viktigste styringsverktøy for kommende år. Sammen med
økonomiplanen og kommuneplanens areal- og strategidel, utgjør dette det overordna
planverket til kommunen. Konununeplanarbeidet drar seg nå mot sluttbehandling. Strategisk
del er sluttbehandlet i juni då og arealdelen vil ventelig bli det til jul då. I urolige tider for
kommunesektoren er slike planer viktige for både dem som jobber i kommuneorganisasjonen,
for besøkende og for innbyggerne.

Budsjettprosess og status

Gjennom økonomiplanprosessen skal avdelingene tildeles nye driftsrammer. Da er det både
naturlig og aktuelt med politisk justering av mål, å drøfte måloppnåelse og å vurdere om de
ulike deler av virksomheten er effektivt nok drevet. Vi anbefaler KOSTRA-data som er
vedlagt denne saken, samt årsoppgjøret for 2013 som beste hjelpemidler til et slikt arbeid.
Sammen med interne dokumenter nevnt i innledningen har kommunestyret da den
informasjonen som er nødvendig for å fatte et godt budsjett- og økonomiplanvedtak.

I en kommuneorganisasjon forteller den løpende driften mye om hvordan neste år vil bli. Slik
er det når de fleste av tjenestene og oppgavene er lovpålagte og det følger lover og regler med
både tjenesteutøvelsen og myndighetsutøvelsen vi er satt tiL. Administrasjonen har utover
høsten lagt inn kommunens påregnelige utgifter og inntekter ved en ren videreføring av
løpende aktivitet. Tallmaterialet er korrigert for vedtak som er fattet både sentralt og lokalt, for
lønns- og personalendringer og for eventuelle feilbudsjetteringer som er avdekket. I
forbindelse med budsjettarbeidet har vi også forutsatt iverksetting av ny organisasjonsstruktur
og gjort ansvar tydeligere.

Side 20 av 51



Sak 58/14

Resultatet av dette arbeidet viser en underdekning for 2015 på vel 5,5 milioner.

Å finne kostnadsbesparende og inntektsøkende tiltak nok til å dekke inn så mye er svært
utfordrende. Rådmannen har varslet kommunestyret at det er nødvendig å benytte noe av
forventet avkastning på kommunens finansielle aktiva for å finne dekning. Nivået som tilrås er
på linje med det kommunestyret selv gjorde vedtak om for inneværende budsjettår. I egen sak
har kommunestyret laget handlingsregler for det såkalt Sjøfossenfondet. En fondsbruk som
foreslått av rådmann vurderes å være innenfor handlingsregelen. Gitt rådmannens forslag
budsjetteres det med styrking av bufferfondet med ca 7 milioner i 2015.

Utfordringen

Kommunenes største inntekter kommer fra staten gjennom statsbudsjettet og inntektssystemet
for kommuner. Beiarn kommunes andel av den varslede inntektsøkningen fra regjeringen er
mindre enn gjennomsnittet for kommunene. Dette skyldes at vi blir færre innbyggere og at
Beiarn taper på flere av de systemendringene som er gjort de siste årene. Noe av dette blir
kompensert, men langt fra nok. Økningen i rammetilskudd for 2014 dekker ikke økningen i
lønn og pensjon for ansatte. Når oppgavene i tilegg øker i omfang og kompleksitet, forstår vi
at kommunens fremtidige økonomiplanløsning ikke er å finne hos våre sentrale myndigheter.
Dette må vi selv ordne opp i.

Beiarn kommune må altså redusere utgiftene i takt med påregnelig redusert folketall og
påregnelig reduserte inntekter fra staten. Dette er ikke enkelt. Utgifter oppstår gjeme sprangvis
og tar tid å redusere, mens inntektene går jevn og raskt nedover.

Beiarn har avgjørende inntekter fra kraftsektoren. Konsesjonsavgift utgjør vel 3. milioner pr
år og er stabiL. Den kan ikke benyttes til drift men til næring og investeringer i infrastruktur.
Naturressursskatten er rimelig stabil og på nivå 6.5 mil årlig. Inntekten herfra kan benyttes til
drift, men inngår i den skattemessige ut jevningen i inntektssystemet. Vi får altså mindre
tilskudd fra staten som følge av naturressursskatten. Nettoinntekten fra konsesjonskraft og
eiendomsskatt på kraftverk kan vi benytte fritt. Disse har hatt positiv utvikling fra 2002 og helt
til i 2011. Men vedvarende lave kraftpriser og andre forhold har gitt mindre inntekt på særlig
konsesjonskraft de siste årene. Og slik tegner det til å fortsette. For økonomiplanperioden er
konsesjonskraftinntektene satt ned med 1,0 milL. Vi har hatt nettoinntekt på godt over sju
milioner de beste årene, men budsjetterer i denne økonomiplanen med 3,5 milioner årlig.
Eiendomsskatt av kraftverkene utgjør en stor og avgjørende inntekt for kommunen. Den gir
Beiarn tredjeplass i fylket målt i skatteinntekt pr innbygger. Eiendomsskattegrunnlaget fra alle
kraftverk i bygda er på nesten 1,7 miliarder. Beiarn har maksimal skattesats med 7 promile.
Det gir eiendomsskatteinntekt fra verker og bruk på 12,3 milioner i 2015. På grunn av
investeringer i nye anlegg, blant annet i Govddesåga Kraftverk, ventes inntektene å stige i
planperioden. Vi har for tiden en uenighet med en skattyter og mener inntektene fra
eiendomsskatt skulle vært mer enn 1. mil mer enn konsekvensjustert for og på ca 13,5 mil. i
2015. Detjobbes med en avklaring av saken.
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Et annet inntektsmessig særtrekk for Beiarn er knyttet til kapitalen vår. Eller gevinst på
finansielle akiva, som er det regnskapsmessige begrepet. Særlig det siste året har kommunen
oppnådd viktige inntekter her. Avkastningen av det såkalte Sjøfossenfondet er viktigst av disse
inntektene og vil kanskje passere 15 milioner dette budsjettåret. Det gleder og gir
handlingsrom. Rådmannen vurderer det likevel som svært risikofylt å legge opp til en vesentlig
finansiering av kommunal drift med disse midlene. Spesielt gjelder dette før vi har fått
opparbeidet oss en solid buffer mot år med negativ avkastning. De vil komme.

Blant annet av den grunn mener rådmannen det ikke er rom for å fjerne eiendomsskatten på
hus og hytter i kommunen. Denne skatten gir en inntekt på ca 1,9 mil årlig og ønskes brukt til
nedbetaling av renter og avdrag på lån vi opptar for å gjennomføre en helt nødvendig
oppgradering av kommunale veier og bruer, samt annen infrastruktur.

I økonomiplansammenheng har vi forutsatt at senere års lønns- og prisvekst skal kompenseres
med tilsvarende økning i rammetilskudd. Vi har ikke spesielt god erfaring med det, men gjør
samme forutsetning denne gangen. Det bidrar til press på kommunens spesielle inntekter.

Kommunens gjeldsbelastning er krevende. Vedvarende lav rente på låneporteføljen har
kanskje gjort at vi har lite fokus på dette. De fremtidige investeringene bør gi redusert drift og
arbeidsbelastning. I så måte fremstår plan for investering i inntil ni nye og moderne
omsorgsboliger med tilgang til heldøgns pleie og spekket med velferdsteknologi som det
viktigste tiltaket i planperioden. I tilegg til å dempe presset på sykehjemmet vil dette gi et
bedre tilbud til en brukergruppe som vokser i antall.

Kommunen planlegger å investere for ca 45 milL. i planperioden. V betaler likevel såpass mye
ned på gjelda vår, at vi ikke øker gjelda vesentlig i planperioden - gitt at investeringsplanene i
rådmannens forslag følges. Egen gjeld på rundt 95 milioner gjør oss likevel sensitive for
renteøkninger. Det er ikke lagt opp økt rente i økonomiplanperioden.

Statlge rammebetingelser og oppgavefokus mot kommunene

Staten er ikke bare viktigste finansiør, men også viktigste premissgiver for kommunenorges
aktivitet. Dette skjer gjennom lovreguleringer og ymse planverk. Presiseringer i statsbudsjettet
og øvrige styringsdokumenter er å anse som rammebetingelser kommunen må forholde seg tiL.
Det vil ikke være mulig å ramse opp hele den statlige bestilingen, men viktige data og tall fra
sentrale myndigheter kom i revidert nasjonalbudsjett i mai, og i Regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2015 - som det nå forhandles om på Stortinget.

Gjennom det spesielle inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner får kommunen
frie inntekter som består av rammetilskudd og skatteinntekter. Det enkelte kommunestyre rår
fritt over disse midlene, men kommunene må samtidig rapportere løpende gjennom året slik at
staten har en viss oversikt og kontroll på at kommunene løser de oppgaver de er satt til, tilbyr
de tjenestene de har fått ansvar for og at de driver effektivt. I KOSTRA (kommune-og-stat-
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rapportering) som man finner på blant annet i SSB sine oversikter, er de fleste tall tilgjengelige
for å sammenligne kommuner. Rapporteringen til KOSTRA skjer på funksjonsnivå og er
uavhengig av hvordan vi organiserer oss. Det overordnede målet med inntektssystemet er å
utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved
fordelingen av rammetilskuddet tar man hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes
kostnader og forskjeller i skatteinntektene. Systemet har altså både en utgiftsutjevning og en
inntektsutjevning. I tillegg inneholder inntektssystemet også tilskudd som utelukkende er gitt
ut fra regionalpolitiske måL. I Beiarn mottar vi Nord-Norge-tilskudd som for 2015 er på kr.
1.790.000 og småkommunetilskudd som for 2015 er på kr. 5.475.000. På toppen av dette
inneholder systemet også en ordning med skjønnstilskudd. Her kan staten gjøre vurderinger av
spesielle tidsavgrensede utfordringer for enkeltkommuner og tildele tilskudd ut fra dette.
Beiarn har så langt fått kr. 753.000 for 2015. Flere søknader er til behandling og det er tre
tildelingsrunder igjen. Det er bebudet en større endring av inntektssystemet. Denne ses spesielt
i sammenheng med kommunereformen og vil bli innført fra 2017. Rådmannen er bekymret for
hvordan kommuner som vår vil komme ut av det nye systemet, men tror ikke det blir til vår
gunst. For noen år siden hørte rådmannen noen kommentere utviklingen som veldig lik den
gamle russiske planøkonomien der det eneste sikre med neste års budsjett var at det var verre
enn inneværende års budsjett og langt bedre enn det som kommer om to og tre år. Vi må i alle
fall ta inn over oss faktafølgene av omleggingen og ha det med som et viktig element i egen
deltakelse i debatten om kommunestruktur.

Det skjer visse endringer i inntektssystemet for kommuner allerede i 2015. Både
distriktstilskudd for Sør-Norge og veksttilskuddet er lagt om. I tilegg gjøres det endringer i det
samlede rammetilskuddet som følge av endringer i oppgavefordelingen mellom
forvaltningsnivå, regelendringer, noen nye oppgaver og innlemming av tidligere øremerkede
tilskudd i rammetilskuddet. Den klart største endringen kommer etter avvikling av kommunal
medfinansiering til spesialisthelsetjenester. Denne er viktig for oss også og tar bort en
usikkerhet i budsjettet i forhold til om vi får igjen fra staten, de pengene vi har vært ute med til
medfinansiering. Totalt er det gjort 28 endringer og korrigeringer.

I statsbudsjettet er deflator for 2015 satt til 3,0 %, der lønnsveksten er på 3,3 %. I vårt
budsjettdokument er lønn nøye beregnet og korrekt for alle faste stilingshjemler frem til 1.

mai 2015. I tilegg er det er avsatt en pott til å møte virkningen etter 1. mai, basert på en
årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 3,3 %. Siden lønn utgjør nær 60 % av budsjettet er det
avgjørende å ha god kontroll på den for hele organisasjonen. Prisvekst er ikke tatt inn som
generelt tilegg i vår plan, men vesentlige poster er vurdert særskilt og tatt høyde for etter beste
skjønn.

Den reelle veksten i kommunesektoren (inkl fylkeskommunene) anslås i forslaget til
statsbudsjett til 6,2 mrd, der veksten i de frie inntektene for kommunene anslås til 4,4 mrd.
Hovedgrunnen til at dette er et anslag, ligger i at det naturlig nok er knyttet usikkerhet til
fremtidig skatteinngang. Det er verdt å merke seg at Regjeringen presiserer at kommunene
fortsatt må prioritere og sørge for en effektiv drift av kommunale tjenester.

De økte inntektene ventes i hovedsak å gå til dekning av merutgifter knytet til demografiske
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endringer. I klarekst betyr det at friske midler kanaliseres gjennom inntektssystemet i forhold
til den faktiske befolkningsutviklingen og blant annet de tilhørende økte pensjonskostnadene
som følger av dette. Beiarn tar bare i beskjeden grad del i inntektsøkningen siden disse
systematisk knyttes til kommunene med økning i folketallet. Der er ikke vi. Siste kvartal
mistet vi seks innbyggere og har 1.068. Budsjettet bygger på at vi har 1.074.

Øvrige forutsetninger

Lokale forutsetninger og viktige føringer er tatt inn i budsjettdokumentet og kommentert
avdelingsvis.

Befolkningsmessige utviklingstrekk - endret behov.

Siden tusenårsskiftet har folketallet pr. 1. ianuar utviklet seg som følger:

2000: 1.311

2001: 1.275

2002: 1.257

2003: 1.221

2004: 1.183

2005: 1.165

2006: 1.159

2007: 1.148

2008: 1.128

2009: 1.133

2010: 1.114

2011: 1.103

2012: 1.097

2013: 1.075

2014: 1.074

Se også tabell over barnehagebarn og skolebarn under oppvekstområdets kommentarer. Som
vedlegg til plandokumentet følger en statistikksamling. Spesielt befolkningsutviklingstall og
utviklingen i alderssammensetningen oppleves viktig. De gir uttrykk for hvordan behovet for
ulike tjenester vil utvikle seg. SSB sine prognoser er i så måte svært interessante og bør legge
klare føringer for prioriteringene.

Samlet vurdering av investeringene:

Den største enkeltinvesteringen som tilrås i 2015 og som videreføres i planperioden, er
oppfølging av rehabiliteringsplan for de kommunale veiene. Det planlegges å bruke hhv 5,2 -
5,6 - 4,6 og 4,7 milioner fra 2015 og ut planperioden til dette. Den viktigste investeringen
vurderes likevel å være bygging av selve i de omsorgsboliger med tilgang til heldøgns pleie. De
ni enhetene vil bli organisert etter borettslagsmodellen, noe som i seg selv representerer en
nyhet i Beiarn. Med god organisering og styring vil denne investeringen legge til rette for et
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bedret omsorgstilbud og en omlegging av tjenesten med mindre pasienter på sykehjemmet til
fordel for en styrket hjemmebasert tjeneste. Rådmannen vurderer økonomiplaninvesteringene
som ambisiøse og fremtidsrettet. Øvrige investeringer er kommentert i tiltaksoversikten.

A v kapasitetshensyn, men også på grunn av regelendring, der finansiering og gjennomføring
skal skje samme år, må vi bare budsjettere og gjøre låneopptak i forhold til det vi faktisk klarer
å gjennomføre kommende år.

Investeringer ut over planen bør en være svært forsiktig med og de tiltakene som skal
gjennomføres må være godt planlagt slik av kommunen unngår tileggsfinansiering det ikke er
tatt høyde for.

Driftsmessige vurderinger:

Gjennom budsjettregulering er drifta i 2014 økt med ca 2,5 mil. fra opprinnelig budsjett. I
tallmaterialet som er vist i budsjettdokumentet er det opprinnelig budsjett for 2014 man
sammenligner med. Dette må man være oppmerksom på. Reguleringen var behovsrelatert og
har i det vesentlige skjedd innenfor administrasjonen og etter opprettinger
innenfor legekontor og barnevernstjenesten.

I administrasjonens budsjettarbeid har et vært nødvendig å gjøre en rydding mellom
ansvarsområder slik at myndigheten og ansvaret stemmer bedre overens. De erfaringene vi har
med en ny flyktningetjeneste, innføring av ny organisasjonsstruktur og vanskene vi har hatt
innen rekruttering og personalsaker, viser tydelig nødvendigheten aven slik rydding.

I 2014 har vi brukt det aller meste av kommunens lile administrative kapasitet på ((det indre
livet)) i egen organisasjon. Vi har rigget oss, blant annet gjennom spennende nyansetteIser, for
å gjennomføre viktige omstilingstiltak. Men for 2015 er det et stort behov for å involvere hele
organisasjonen i arbeidet med å vurdere fremtidig kommune struktur og herunder gjøre kritiske
vurderinger av hva som gagner våre innbyggere best i et langt perspektiv.

Det er viktig at alle avdelinger styrer aktiviteten i forhold til de rammer kommunestyret gir i
sitt vedtak. Vi har behov for et økonomiplanvedtak som bidrar til varig redusert drift gjennom
realistiske tiltak. Likeså er det overmåte viktig at det vises ansvarlighet på de enkelte
ansvarsområde.

I rådmannens budsjettforslag tilrås flere økte gebyrer, men for politikken vil nok tilrådd
opprettholdelse av eiendomsskatt med en sats på 4 promile bli en viktig del av debatten.
Rådmannen minner om at vi må være forberedt på vedvarende lavere inntekter fra staten.
Særlig som konsekvens av kommunestrukturarbeidet og den avklarte omleggingen av
inntektssystemet med virkning fra 2017. Når vi så ikke kan påregne stigning i de samlede
kraftinntektene er vi særs heldige som har mulighet til å bruke av finansgevinst etter spesielt
salget av Sjøfossen. Men denne gir ikke sikre ekstra inntekter hvert år og vi har ingen
opparbeidet buffer til å møte dårlige år ennå. Det er altfor risikofylt å lene seg til denne
løsningen hvert år fremover. Omstiling må skje og vi har det travelt. Spesielt med
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skolestrukturen. Skal det være mulig i økonomiplansammenheng å gi signaler om at
eiendomsskatt på hytter og hus kan reduseres i slutten av planperioden og kanskje fjernes på
sikt, så vil det kun være ansvarlig etter at omstilingene er gjennomført og har vist en
økonomisk gevinst.

Samfunnsmessig tilnærming ti økonomiplanen:

Det er urolige tider i kommune-Norge. Kommunalministeren har satt i gang en stor prosess og
Fylkesmannen har presisert at det ikke nytter å dukke denne gang. Vi skal gjøre reelle
utredninger av hva som er den beste kommune strukturen - ikke for oss som arbeider med
politikk eller i administrasjon eller tjenesteapparat - men for innbyggerne våre, unge som
gamle, friske som pleietrengende, nå og i fremtiden. Rådmanen tør igjen spå at det minst
sannsynlige er en fremtidig kommune struktur i Salten slik vi har det nå. Det forestående
arbeidet har kommunestyret sluttet seg til at vi ønsker vi å delta i og å påvirke. Det er meget
spennende.

Et godt økonomisk handlingsrom, slik administrasjonen mener det legges opp til i denne
planen, vil være et bra utgangspunkt for oss beiarværinger.

Forutsetningene i forslaget til balansert budsjett og økonomiplan

. Statsinntektene

De viktigste inntektene får også Beiarn kommune fra staten, gjennom inntektssystemet for
kommuner. Rammetilskudd og inntektsutjevning er beregnet etter regjeringens forslag til
St.prp. 1 (2014-2015) og ved hjelp av de modeller KS benytter.
Det faktiske rammetilskuddet for angjeldende budsjettår vil avhenge av folketall og
alderssammensetning mv pr. hhv 1. juli og 1. januar, samt statsbudsjett for budsjettåret med
tilhørende oppgaver og satsinger. Inntektsutjevningen er en funksjon av skatteanslaget.

Vi har benyttet KS sitt anslag på skatt og siste kjente folketall 1.074 (pr. 1. juli -14).
Kommunens inntekt på skatt og inntektsutjevning vil avhenge av faktisk skatteinngang i
kommunen og i landet som helhet, samt fordelingen mellom stat, fylke og kommune. Det
kommunale skattøret er holdt konstant i planperioden.

. Skatt og rammetilskudd

Med KS sin modell, forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjønn, er
rammetilskuddet i 2015 satt til kr. 46.625.000 inkL. inntektsutjevingen. Skatteanslaget på
formue og inntekt er satt til kr. 19.077 .000.

. Naturressursskatten

Naturressursskatten kommer fra kraftverkene, der kommunen får ett øre pr. produsert kWh.
Den er budsjettert til kr. 6.500.000. Slått sammen med skatt på formue og inntekt, blir samlet
skatteanslag som inngår i utjevningsordningen og inntektssystemet på kr. 25.077.000 og står
slik i hele planperioden. Eiendomsskatt kommer i tillegg til dette.
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. Rente - og investeringskompensasjon

Rente- og investeringskompensasjon for tidligere investeringer på skolen, for omsorgsboliger
og for investeringer i kirken er innbakt i planen og utgjør kr. 648.000 i 2015. Kompensasjonen
avtar i planperioden i takt med nedgang i grunnlaget. Renta følger Husbankens rente og er
satt fast iplanperioden. Det er lagt inn et tiltak i rådmannens budsjettforslag på dette
området, verdt kr. 88.000. Tiltaket er et resultat av at øk.sjef har vært særlig observant og at
vi nå i høst har fått en ny anledning å søke kompensasjon for tidligere investeringer.

. Skjønnstiskuddet har vi satt likt i planperioden. Det vi foreløpig har fått for 2015 er
opplyst i forslag til Statsbudsjett og på kr. 600.000 årlig knyttet til korrigeringer for tap
på omlegginger i inntektssystemet. I tilegg har kommunen fått kr. 153.000
ifm.tildelingsrunde nummer en av fire for spesielle driftsutfordringer.

Det er søkt om, og lagt inn som tiltak i budsjettet, at kommunen klarer å oppnå årlig
søknadsbaserte skjønnsinntekter på kr. 500.000 til drift eller prosjekter. Dette må anses
som dristig i plansammenheng.

. Lønn
For alle faste stilinger er faktisk lønn etter 20 14-oppgjøret lagt inn. Denne vil være
korrekt til 1. mai 2015. Det er videre lagt inn en lønnsøkning på 2,0 % i budsj ett for
2015 for å møte økte lønnskostnader fra 1. mai 2015. Dette er i tråd med signaler i
statsbudsjettet for inneværende år. Lønnsmassen baserer seg på budsjett for 2014.

. Prisvekst

I forslag til statsbudsjett er delator satt til 3,0 %, hvor lønn utgjør 3,3 %. Vår
håndtering av lønn er nevnt. Det er ikke lagt inn noen generell økning i budsjettet
knytet til forventet prisvekst. Kjente tall fra f.eks. interkommunale
samarbeidsordninger er lagt inn (revisjon må korrigeres opp) og på underbudsjetterte
enkeltposter. Skjønnsposter av betydning, f.eks. kostnadene til strøm er vurdert iht.
erfaringer og forventet prisutvikling. Behovsendringer må møtes med politisk valgbare
tiltak - ikke administrativt bestemte konsekvensjusteringer.

. Pensjon
Kommunens samarbeidspartnere på pensjon er Statens Pensjonskasse (ped.personale)
og KLP (øvrige ansatte). For begge ordningene betaler arbeidstakerne 2 % av
pensjonskostnaden, mens arbeidsgiver har finansieringsansvar for resten.

For STP er den kommunale premie satsen på 12 % og betydelig lavere enn i 2014. For
KLP vil den kommunale nettoandelen av pensjonsgrunnlaget bli på 15,8 % i 2015.
Satsene er videreført i planperioden.

Sum pensjonskostnader for Beiarn kommune blir ca. kr. 9.855.000 i 2015 inkL.
arbeidstakers andeL. Som kj ent er utbetalingene til pensj on langt høyere enn man fører i
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driftsregnskapet. I 2015 vil netto premieavvik øke med om lag 1,7 mil. og svekke
likviditeten tilsvarende. De regnskapsmessige reglene som kommunestyret er orientert
om tidligere.

. Brukerbetalinger

Gebyrregulativet er justert iht. signaler gitt i statsbudsjettet og fra lokalpolitikken.
Særlig nevnes at økte husleiesatser ventes å kunne gi noe økte inntekter, men
vedlikeholdsetterslepet er dokumentert og stort slik at økte inntekter vil bli brukt til
nødvendig vedlikehold og oppussing/rehabilitering. Regulativet er en del av
budsjettvedtaket og skal tas konkret stiling til av kommunestyret i forbindelse med
behandlingen i desember. Enkelte brukerbetalinger er også gjort til valgbare tiltak i
budsjettforslaget fra rådmann.

. Konsesjonskraft

Nettogevinst ved salg av konsesjonskraft er nedjustert til kr. 3.500.000 i tråd med
markedssignaler og med de posisjoner som allerede er tatt i markedet. Dette er ned kr.
1.000.000 fra inneværende år og ligger fast i planperioden. Nettogevinsten inngår i sin
helhet i driften og konsesjonskraftfondet er brukt opp, så vi må budsjettere svært
forsiktig.

. Eiendomsskatt hus og hytter

Eiendomsskatt inngår ikke i inntektssystemet til kommunene og blir derved ikke
utjevnet. Kommunen har viktige inntekter fra spesielt kraftverkene (verker og bruk), og
har innført eiendomsskatt for hele kommunen fra 2011. Generell eiendomsskatt (hus og
hyter) er forutsatt å gi en netto inntekt på kr. 1.900.000. Satsen er 0,4 %.

. Eiendomsskatt på verker og bruk

Eiendomsskatt på verker og bruk øker noe i takt med at nye anlegg kommer opp.
Skattegrunnlaget vil spesielt øke som følge av at Steinåga og Muoidejohka er sluttført i
2014 og at Govddesåga kraftverk er under bygging og vil ha sin største investeringsfase
i 2015 og 2016. Det bygges i tilegg vesentlig med nye linjer til anleggene.

For 2015 har vi fått tall fra sentralskattekontoret for skattesaker, SFS som også viser
verdijusteringer på gamle anlegg til SKS og Statkraft. Konket budsjetteres med kr.
12.234.000 i 2015.

I økonomiplanen økes inntektene med kr. 700.000 årlig. Dette etter beste skjønn.
Økningen innebærer at skattegrunnlaget økes med kr. 100.000.000 årlig. Vi erkjenner
at både pris/produksjonselementet og investeringstakten kan gi store endringer i dette
tallet. Skattesatsen er på 0,7 %.

Mens budsjettarbeidet har gått mot slutten har det vært jobbet sammen med en annen
kommune, med en spesiell potensiell klagesak mot en skattyter. Potensialet her er i
overkant av 1 milL. pr. år. Vi har valgt å legge saken som et tiltak i budsjettet.
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. Lån og konsekvenser av disse.

Det er ikke gjort endringer i rente på gamle lån. Renter på nye lån er en funksjon av de
investeringene som prioriteres og finansieres iht tiltakslista for investeringer. Rente på
nye lån er satt til 3 % og beholdes i planperioden.

. Renter av bankinnskudd/gevinst på kapitalplasseringer

Konsekvensjusteringen som er gjort er basert på erfaring fra tidligere år, nivå og
utvikling i 2014, samt forventet avkastning av til enhver tids innestående. Gevinst av
finansielle instrumenter er satt til 13,8 mill. Avkastningen er basert på forventninger til
markedsmessig utvikling og plasseringenes faktiske størrelse ved inngangen av året.

Med hensyn til aksjeutbytte er dette satt til 100.000.

Bruk av budsjettert netto gevinst er et avgjørende tiltak for å balansere budsjettet.

. Generell bruk av avkastning fra næringsfondet til driftsformål er satt til et nivå på kr.
1.340.000.
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ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Torbjørn Grimstad
14/470

Arkiv: 611

Saksnr.: Utvalg

29/14 Driftsutvalget
59/14 Kommunestyret

Møtedato
20.11.2014
10.12.2014

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 20.11.2014 sak 29/14
Innstiling ti kommunestyret:

1. Beiarn kommune tilbyr Arild Steensen å overta ca 1 dekar fra gnr. 16, bnr. 50 som
garasjetomt. Som begrunnelse for vedtaket er det sannsynliggjort at han har hevd på
arealet. I tilegg er det mulig å tolke bygningsrådets vedtak fra 1981 slik at at
nødvendige politiske vedtak allerede er fattet.

2. Beiarn kommune vil ikke på nåværende tidspunkt selge omsøkte ca 200 m2 til Arild
Steensen. Begrunnelsen er at arealet i dag er regulert til vei og et salg vurderes å være
mot reguleringsformålet. Forut for et eventuelt salg må konkret reguleringsendring
behandles etter reglene i Plan- og bygningsloven. Da vil det være naturlig å se
arealbruken for området Storjord øst under ett.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører ørjan Kristensen.

Rådmannens innstiling:
3. Beiarn kommune tilbyr Arild Steen sen å overta ca 1 dekar fra gnr. 16, bnr. 50 som

garasjetomt. Som begrunnelse for vedtaket er det sannsynliggjort at han har hevd på
arealet. I tilegg er det mulig å tolke bygningsrådets vedtak fra 1981 slik at at
nødvendige politiske vedtak allerede er fattet.

4. Beiarn kommune vil ikke på nåværende tidspunkt selge omsøkte ca 200 m2 til Arild
Steensen. Begrunnelsen er at arealet i dag er regulert til vei og et salg vurderes å være
mot reguleringsformålet. Forut for et eventuelt salg må konket reguleringsendring
behandles etter reglene i Plan- og bygningsloven. Da vil det være naturlig å se
arealbruken for området Storjord øst under ett.

Saksutredning:
Det vises til vedlagte interne saksbehandling fra 1981 og til søknad.

Vurdering:
Garasjetomten er utenfor regulert område og kan overføres direkte ut fra nåværende arealbruk.
Å imøtekomme ønsket fra søker medfører ingen endret arealbruk. Det er i tilegg vår vurdering
at søker har hevd på arealet og det kan reises tvil om ikke nødvendige politiske vedtak allerede
er fattet.
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Med hensyn til søkers ønske om å kjøpe ca 200 m2 er den vanskeligere.
Arealet er i dag regulert til vei og et salg vurderes å være mot reguleringsformålet. Forut for et
eventuelt salg må konket reguleringsendring behandles etter reglene i Plan- og bygningsloven.
Da vil det være naturlig å se arealbruken for området Storjord øst under ett.

Dersom Beiarn kommune ønsker å imøtekomme søknaden på dette punktet er det viktig å
være klar over at det som er regulert til vei kan fradeles etter grunngitt dispensasjon. Det er i så
tilfelle Beiarn kommune som må søke og som kan innvilge en slik dispensasjon.

Vedlegg:
Søknad datert 29.08.2014 fra Arild Steensen.
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Arild Steensen

8110 MOLDJORD 29.08.2014

Beiarn kommune

8110 MOLDJORD

ANGÅENDE ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50.

Min far, Einar Steensen, fikk i 1981 føre opp en 70 m2 garasje på kommunens eiendom gnr.
16. bnr. 50 før tomten var oppgjort, se vedlegg. Denne garasjen står fremdeles på gnr. 16, bnr.
50 som kommunen eier.

Jeg ber herved om å få tomt på garasjen som jeg har hevd på, ettersom jeg har brukt den som

min egen i 22 år siden min far døde i 1992.

I tilegg ønsker jeg å erverve ca 200 m2 fra Beiarn kommune som er regulert til vei, men som
jeg har brukt som mitt eget etter at jeg ble lovet dette av kommunen på 1980-tallet mens
Osvald Tollåli var ordfører. Jeg viser til at kommunal snuplass ble flytet til min fars garasje
for at jeg skulle få erverve dette areaL.

2 vedlegg:

1. Byggetilatelse fra Beiarn bygningsråd datert 10.09.1981.

2. Kart som var vedlagt byggesaken i 1981.

Med vennlig hilsen

iivlki sk~
Arild Steensen

Beiarn Kommune

2 9 AUG 2014
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Kommune

BEIARN

Sak nr.

169781

MØTE BOK Blad

Styre, rad, utvalg m. v. 1 Motested
I

- I

I MOLDJORD

. Møte dato

BYGNINGSRADET 1 O . O 9 . 19 81 KL. 1 O . L

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE I

STORJORD ØST I

SØKER: EINAR STEN SEN , 8110 MOLDJORD

2
Garasjen som har ei grunnflate på ca. 70 m skal legges

på nordsiden av Arild Stensens tomt.

Denne tomta er tidligere .godkjent av bygningsrådet.

BYGNINGSSJEFENS INNSTILliING:

Byggeanmeldelsen godkjennes på betingelse av at bygningsloven

med forskrifter fØlges og. forøvrig på følgende spesielle

vilkår:

Bygget plasseres av bygningssjefen som også fastsetter

sokkelhøyde .

FØr arbeidet 2gangsettes må:

Gebyr på kr. 60,- være innbetalt til kommunekassereren i

Beiarn.

BYGNINGSRADETS VEDTAK:

Bygningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

BEIARN BYGNINGSRAD, 8110 MOLDJORD, 15. SEPTEMBER 1981

J,'~fJ 6~A~
Viggo Einan

V bygningssjef

,,

Sign. Utskrift sendt til

Einar Stensen, 8110 Moldjord

Nr 2549 Forlag: Sem & Stenersen AlS, Oslo. 10-78
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HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Frank R. Movik
14/575

Arkiv: Q14

Saksnr.: Utvalg

25/14 Driftsutvalget
60/14 Kommunestyret

Møtedato
20.11.2014
10.12.2014

Behandling i Driftsutvalget den 20.11.2014 sak 25/14
Innstiling til kommunestyret:

Vedlagte handlingsplan for utbedring av kommunale veier for perioden 2015-2018
godkjennes. Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2015.

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører ørjan Kristensen

Rådmannens innstiling:

Vedlagte handlingsplan for utbedring av kommunale veier for perioden 2015-2018
godkjennes. Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2015.

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

Saksutredning:

I forkant av behandling av budsjett og økonomiplan legger rådmannen frem forslag til
handlingsplan for perioden 2015-2018 til behandling.

Opprinnelig hovedplan ble utarbeidet av Norconsult i 2008, og selve plandokumentet er ikke
oppdatert etter dette. Ved revisjon av handlingsplanen er prisene oppdatert tiI2015-nivå.

Det foreslås følgende handlingplan for utbedring i økonomiplanperioden:

2015:

Vold-Eiterjord (250-1000 + 1750-3000)

Tollådal (Løkkyra -Petternes)
549 000

2 177 000
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Ramskjellsvegen (Gøfting) 116 000
Steinåmo - fra bru mot Steinåmo gård 500000

Entreprisekostnad 3 342 000
Rigg og drift / Generelle kostnader! 0% 334200
U forutsett 10% 367 620
MVA, 1 010955
Sum total 5054775

Vold-Eiterjord ble oppstartet i 2014. Det foreslås at strekningen i det vesentlige fullføres.
Tollådalsveien har stort behov for utbedring, og det er sannsynlig at veien blir et kommunalt
ansvar fremover. I handlingsplanen legges det opp til å dele utbedringsarbeidene i 3 deler med
Løkkyra-Petterns i 2015, Solbakk - nedre Tollådal i 2016, og Petternes- Skoglund i 2017.
Ramskjellveien er utsatt for utgraving ved nedbør og snøsmelting. Det foreslås oppstart
grøfting i 2015.
Etter bygging av ny omkjøringsvei i Beiardalen er det sterkt behov for oppgradering av vei fra
bru mot Steinåmo gård.

2016.

Tollådal ( Solbakk - Løkkyra) 535 000
Tollådalen, Nedre 917225
Ramskjellveien (Fulløring) 2 231 000
Entreprisekostnad 3 683 225
Rigg og drift / Generelle kostnader! 0% 368 323

U forutsett 10% 405 155

MVA, 1114176
Sum total 5 570 878

Det foreslås at Tollådalsveien utbedres fra Solbakk til nedre Tollådal, samt fullføring av
arbeider på Ramskjellveien.

2017.

Tollådal (Petternes - Skoglund) 2 186000
Molid - reasfaltering 800 000
Tverrånesvegen 43 647

Holmen (Utbedring/asfaltering fra krss FV - Beiarn sykehjem) 400 000

Entreprisekostnad 3 429 647
Rigg og drift / Generelle kostnader! 0% 342 965
Uforutsett 10% 377 261

MVA, 1 037468
Sum total 5187341
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Tollådalsveien foreslås utbedret på strekningen Petterns - Skoglund.
Asfaltert strekning på Molidveien foreslås reasfaltert.
Tverrånesveien foreslås utbedret.
I Holmen er strekningen fra krss Fv til Beiarn sykehjem svært dårlig. Denne strekningen er
også mye traffikert, og foreslås utbedret.

2018.

Svartnesvegen (0-750) 425000
Kjelling - Evjen 555 867
Blåmolivegen 456 380
Storjord boligfelt (Asfaltering) 300 000
Veg til Holmen boligfelt (Asfaltering) 1 100 000

Entreprisekostnad 2837247
Rigg og drift / Generelle kostnader 1 0% 283 725

U forutsett 10% 312 097
MVA, 858267
Sum total 4 291 335

Svartnesveien foreslås utbedret, med hovedfokus på første del av veien.
Evjenveien foreslås utbedret fra kommunegrense Gildeskål til Innersjøen.
Boligfeltene Storjord øst og Holmen foreslås reasfaltert.

Vedlegg: Hovedplan vei Beiarn kommune. Handlingsplan 2015 - 2018.
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BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/133

Arkiv: 144

Saksnr.: Utvalg

61/14 Kommunestyret

Møtedato
10.12.2014

Rådmannens innstiling:

Tiltak 1 og 2 i Boligpolitisk handlingsplan for Beiarn 2012- 2015 skal ha prioritet for
gjennomføring i 2015. Tiltak 3 i samme plan er gjennomført. Øvrige tiltak rykker opp.
Boligpolitisk handlingsplan rulleres i 2015/2016.

Saksutredning:

Boligpolitisk handlingsplan for Beiarn kommune ble vedtatt i kommunestyret i desember
2012. I pkt. 2.3 i vedtatt plan står:

Boligpolitisk handlingsplan skal rulleres hvert 4. år, men tiltaksdelen rulleres hvert
år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Bakgrunn og vurdering av handlingsplanens titak:

Det vises til sak 13/696 om omstiling i helse- og omsorg i Beiarn kommune, samt til sak
14/317 om budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018.

I sak 13/696 er det redegjort for behov og organisasjonsform for boligpolitisk handlingsplan
sitt tiltak numer 1 - omsorgsboliger for PU, og tiltak nummer 2 - omsorgsboliger for eldre.
Både PU og nye omsorgsboliger planlegges bygget som enheter med tilgang til heldøgns
omsorg. Begge tiltak er gitt en nødvendig prioritet og ønskes etablert i 2015.

Planens tiltak nummer 3 - om etablering av boligkontor/eiendomskontor kommenteres med at
slikt kontor allerede vurderes etablert som del av teknisk avdeling sine oppgaver. Med hensyn
til tildeling av kommunal bolig skjer dette i eget tildelingsutvalg som er sammensatt på tvers
av organisasJonen.

Planens øvrige seks tiltak rykker frem i køen og vil få prioritet når tiltak 1 og 2 er gjennomført.
Rullering av hele planen skjer i løpet av 2015/2016.

Vedlegg:
Tiltaksdelen til vedtatte boligpolitisk handlingsplan 2012 - 2015
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9.0 BEHOV OG TILTAKSPLAN
Her presenteres forslag til tiltak. Prioriteringer og hovedutfordringer er utredet på
bakgrunn av kartleggingsresultatet, befolkningsframskriving, folkemøtet og innspill og
diskusjoner i boligpolitisk gruppe.

9.1 Pleie- og omsorg:

Pleie- og omsorg har allerede planer om å bygge 50msorgsboliger i 2013.
Kartleggingen viser imidlertid at dette ikke er nok for å møte framtidens behov for
tilrettelagte boliger for eldre. Det må derfor bygges flere omsorgsboliger for heldøgns
tjeneste. Kommunen opplever blant annet å ha et stort overbelegg på sykehjemmet.
En forklaring på dette kan være at den nye betalingsordningen som ble innført ved
Samhandlingsreformen, har ført til at kommunen har fått ansvar for flere
pleietrengende. Beiarn har i tillegg en aldrende befolkning slik at dette presset vil
fortsette å øke. Boliggruppa har også diskutert muligheten for å bygge om deler av
sykehjemmet tilomsorgsboliger.

Forslag til tiltak:
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. Kommunen bygger flere omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger

. 5 omsorgsboliger foreslått bygget allerede i 2013. Kommunen utreder muligheten for

privat utbygging av disse omsorgsboligene

. Kommunen bør utrede muligheten til å bygge om deler av dagens sykehjem til flere
omsorgsboliger

9.2 Psykisk utviklingshemmede:

De fleste psykisk utviklingshemmede har et hjelpebehov hele livet, men er ikke en
entydig gruppe. God tilrettelegging og tilpasset opplæring kan bidra til
selvstendighetsutvikling og økt grad av mestring og selvbestemmelse.

Beiarn kommune har ingen boligtilbud til denne gruppa i dag. Kommunen kjøper
botilbud og tjenester for denne gruppa fra andre kommuner.

Kartleggingen av boligbehov viser imidlertid at behovet er til stede. Foreløpig
vurdering av behovet er 4 boliger. Det betyr at kommunen må planlegge flere
boliger. Det må tilstrebes en form for differensiering av boliger til
utviklingshemmede. Dette kan være samlokaliserte omsorgsboliger med
personalbase og selvstendige boliger i tilknytning til disse. En slik utforming gjør at
både personer med omfattende hjelpebehov og de med behov for timebaserte
tjenester kan få tjenester fra samme sted. Utfordringene ligger i å sikre en
boligutvikling som både ivaretar brukernes livskvalitet, et godt fagmiljø og økonomisk
rasjonell drift.

Forslag til tiltak:

. Bygge 4 nye omsorgsboliger/bokollektiv i 2014.

. Kommunen må utrede behovene i nært samarbeid med den enkelte bruker og
pårørende samt plassering av boligene med tanke på et helhetlig tilbud.

. Kommunen utarbeider en opptrappingsplan for videre utbygging av boliger/tjenester.

9.3 Vanskeligstilte

Begrepet vanskeligstilt på boligmarkedet kan forstås på forskjellige måter.
Innsatsområdene i den sosiale boligpolitikken har i stor grad blitt rettet mot
spesifikke målgrupper, slik som bostedsløse, flyktninger, psykisk syke og personer
med nedsatt funksjonsevne, samt personer med svak økonomi.

Kommunen er i ferd med å ferdigstille 4 nye boliger til vanskeligstilte. Behovet for
boliger til denne gruppen synes større enn det kommunen kan tilby i dag inkludert de
4 nye boligene. Det bør foretas en årlig kartlegging av boligbehov for denne gruppen.
Ungdom er en gruppe som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet.
Kommunen bør vurdere å bygge rimelige gjennomgangsboliger som et første trinn på
boligkarrieren. Dette kan være et ledd i å beholde ungdommen i bygda.
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Forslag til tiltak:

. Kommunen vurderer boligbehovet til mennesker med psykiske problem og
rusmiddelbrukere fortløpende

. Etablere rimelige gjennomgangsboliger til ungdom

9.4 Ordinære utleieboliger
Boligpolitisk gruppe har hatt ansvar for å vurdere eventuell salg av kommunale
boliger, jf. vedtak i kommunestyret i januar 2012. Alle kommunale boliger er vurdert i
denne sammenheng. Kommunen eier bl.a. flere store eneboliger som har vært dårlig
vedlikeholdt. Boligpolitisk gruppe er enig i at kommunen ikke har behov for slike
boliger til utleie verken til ordinær utleie eller til vanskeligstilte. Salg av boliger vil
kunne styrke boligfondet slik at kommunen kan sette i stand/vedlikeholde de
resterende kommunale leiligheter/boliger.

Forslag til tiltak:

Salg av kommunale boliger (prosessen er i gang)

Følgende boliger selges:

. Doktorgården, Torahuset, Sjøbo og Leitehuset.

. Kommunen utreder salg av resterende kommunale eneboliger.

. De resterende kommunale boligene oppgraderes til dagens standard med tanke på
fortsatt utleie.

. Kommunen må ha en løpende vurdering i forhold til om man har et tilstrekkelig
differensiert tilbud i forhold til enhver tids behov. Det gjennomføres en årlig
kartlegging av boligbehov der henvendelse om bolig og bakgrunn for denne
registreres.

. Kommunen må fortsatt vurdere å selge leiligheter/boliger til personer som har bodd
svært lenge i samme bolig.

9.5 Boligkontor/eiendomskontor (i det videre omtales boligsiden)

Boligarbeidet i Beiarn er svært fragmentert i den forstand at ulike oppgaver som
tildeling, boligkontrakter, søknader om startlån og bostøtte er spredt på forskjellige
tjenesteområder, og det bør nå arbeides for å få til en samordning av de ulike
funksjonene. Beiarn kommune har i dag flerdelt tildeling av boliger. Pleie- og omsorg
tildeler omsorgsboliger for eldre, sosialtjenesten tildeler til vanskeligstilte og en
sammensatt gruppe i sentraladministrasjonen tildeler ordinære utleieboliger
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Forslag til tiltak:

. Boligpolitisk gruppe foreslår at det opprettes et eget boligkontor som skal være en

sentral aktør i et bedre koordinert boligarbeid i Beiarn kommune

. Boligkontoret må organiseres på en slik måte at det kan ha en koordinerende rolle for

det boligpolitiske arbeidet i kommunen og for bruken av de boligsosiale virkemidlene
som kommunen har til rådighet

. Det foreslås derfor at det opprettes enn egen boligtildelingsnemd med personer fra

alle avdelinger som skal ha ansvar for all boligtildeling i kommunen, også
omsorgsboliger. Boligpolitisk gruppe ønsker med dette en mer overordna og
oversiktlig boligtildeling

. Boligkontoret skal registrere og følge opp leiekontraktene i den hensikt å bidra til økt

gjennomstrømming i kommunens utleieenheter

. Boligformidling, boligtildeling, utleie på sosialt og økonomisk grunnlag sammen med
en tildelingsnemd

. Husbankens virkemidler, informasjon, bostøtte, startlån, tilskudd til etablering og
tilpassing

. Råd og veiledning i forhold til Husbankens virkemidler

. Boligrådgivning for vanskeligstilte. Boligrådgivningen skal gis spesielt til kommunale
leietakere som bistand til videre boligkarriere

. Kompetanseutvikling i boligsosialt arbeid

. Daglig drift, vedlikehold av boliger og institusjoner. Husleiekontrakter og innkreving

av husleie for alle kommunale boliger

. Husbankens lånerente legges til grunn for renteberegningen på Startlån. Kommunen
kan likevel ha et påslag på denne rentefastsettelsen på 0,25 %. Beiarn kommune har
hittl ikke benyttet seg av denne retten

. Boligpolitisk gruppe foreslår at kommunen innfører et fast påslag på 0,25 % på alle

startlån

. Utarbeide felles søknadsskjema

. Utarbeides kriterier for tildeling av bolig

. Utarbeides kartleggingsskjema for saksbehandling og utredning

. Utarbeide boligpakke med informasjon om kontrakter, tjenester osv.

. Innføre tidsbegrenset botid (maks. 3 år) i alle kommunale gjennomgangsboliger

. Sørge for at det til enhver tid er god oversikt over tilgjengelig boligmasse med

oversikt over inn og utflytting i boligene.

. Øke husleie på kommunale boenheter til kostnadsdekkende husleie (oppfølging av
vedtak om gjengs husleie er gjennomført ihht. arkivsak 12/133-12 med dok.nr.
3140/12).
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9.6 Vedlikehold av kommunale boliger

Forslag til tiltak:

. Gjøre ferdig deltakelsen i eiendomsprosjektet fase log fase 2, Forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling, (FDVU)

. Midler fra salg av kommunale boliger settes av til et vedlikeholdsfond for løpende
vedlikehold av kommunale boliger og institusjoner

9.7 Eie egen omsorgsbolig

Forslag til tiltak:

. Kommunen utfordrer egen befolkning til å ta et større ansvar for sin egen
boligsituasjon i alderdommen

. Kommunen utreder muligheten for å få private aktører til å ta del i utbyggingen av
omsorgsboliger

9.8 Økt boligbygging

Kommunen har flere attraktive områder som med fordel kan reguleres til boligformåL.
Storjord er i ferd med å bli et ((større sentra)) i kommunen med tilbud som f.eks.
kafe/restaurant, butikker og hotell som kan være som kan være attraktivt for aktuelle
boligbyggere eller folk som ønsker en fritidsbolig mer sentralt i Beiarn. Kommunen
bør derfor i forbindelse med kommuneplanens arealdel se på muligheten økt
boligbygging i denne delen av kommunen.

Av ulike årsaker er det ikke alle som ønsker å bygge egen bolig. Beiarn kommune bør
derfor stimulere til at private aktører kan tenke seg å bygge ordinære
utleieleiligheter, gjerne som borettslag

. Regulere ((Førrhågem) på Storjord til boligområde

. Regulere flere attraktive områder til boligområder

. Legge til rette for bygging på ((heimjorda/egen eiendom))

. Invitere private aktører med tanke på utbygging av ordinære utleieboliger

. Markedsføre ledige/byggeklare tomter - både private og offentlig regulerte
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10.0 HANDLINGSPLAN

Tiltak 1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Mål:

Utvikle og etablere boliger til psykisk utviklingshemmede

Virkemiddel:

Bygge nye omsorgsboliger med tanke på livskvalitet og helhetlig tjeneste.

Ansvarlig:

Den enkelte aktuelle beboer og boligkontoret i samarbeid med teknisk
avdeling og sosialtjenesten.

Økonomiske rammer:

Avklares i planprosessen

Tidsperspektiv:

2012 - 2013

Tiltak 2. Omsorgsboliger for eldre

Mål:
Ha tilstrekkelig omsorgsboliger for å imøtekomme behovet fremover

Virkemiddel:
Bygge nye omsorgsboliger i nær tilknytning til sykehjemmet og gjerne i
samarbeid med privat utbygger

Ansvarlig:
Pleie- og omsorgsavdelingen i samarbeid med teknisk avdeling.

Økonomiske rammer:

Avklares i planprosessen

Tidsperspektiv:
2012 - 2013
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Tiltak 3. Etablere boligkontor/eiendomskontor

Mål:

Utvikle en effektiv og helhetlig boligforvaltning i kommunen.

Virkemidler:

Samordne tildelingen av alle utleieenheter i kommunen

Etablere boligtildelingsnemd

Boligfaglig kompetanseutvikling

Råd og veiledning

Bidra til at statlige virkemidler utnyttes bedre

Samordne daglig drift og vedlikehold på utleieboliger

Ha ansvar for husleiekontrakter og innkreving av husleie

Utarbeide felles skjemaer, kontrakter, kriterier for utleie osv.

Ansvar for oppfølging:
Rådmannen

Økonomiske rammer:

Påslag på renten på Startlån på 0,25% til administrering av Husbankens
virkemidler. Midler fra boligfondet.

Tidsperspektiv:

2012 - 2013

Tiltak 4. Salg av kommunale boliger ut over de som er vedtatt solgt

Mål:
Vurdere salg av kommunale boliger. Eventuell gevinst av salget skal tilføres
boligfondet

Ansvarlig:

Teknisk sjef

Tidsperspektiv:

2012 - 2013
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Tiltak 5. Vedlikehold

Mål:

Renovering og vedlikehold av kommunens utleieboliger slik at de

tilfredsstiller dagens krav til standard og universell utforming

Virkemidler:

Ta FDVU-programmet i aktiv bruk når dette er på plass. (Følger av
interkommunalt prosjekt som er under arbeid)
Ansvarlig:

Teknisk sjef

Økonomiske rammer:

Innenfor boligfondets rammer

Tidsperspektiv:

2014 - 2016

Tiltak 6. Boliger for vanskeligstilte

Mål:

Framskaffe tilstrekkelig boliger for vanskeligstilte

Virkemidler:

på dette området er behovet noe uklart. Det må arbeides videre med en
konkretisering av behovet og å treffe tiltak for å følge dette opp.

Aktiv bruk av startlånsmidler og andre stimuleringstiltak vurderes viktig slik at
den enkelte kan bo selvstendig og gjerne eie egen bolig

Kommunen øker lånerammen tiistartlån til videre utlån

Fra leie til eie

Økonomiske rammer:

Avklares i budsjett

Ansvarlig:
BoligkontorJ pleie- og omsorg og sosialtjenesten

Tidsperspektiv:
2013 - 2016. Hvert år i forbindelse med økonomiplanarbeidet
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Tiltak 7. Legge til rette for økt boligbygging i Beiarn

Mål:
Ha en aktiv boligpolitikk slik at de som vil bosette seg i Beiarn har en boenhet å
flytte inn i og legge til rette for bygging av egen bolig.

Virkemidler:

Regulere attraktive områder til boligformål i kommuneplanens arealdel

Regulere ((Førrhågem) på Storjord til boligformål

Regulere områder ved sjøen i Tverrvik til boligformål

Legge til rette for bygging på ((heimjorda/egen eiendom))

Markedsføre alle aktuelle boliger og boligtomter på kommunal hjemmeside oa

Samhandle med aktuelle private utbyggere, boligbyggerlag mv.
Videreføre kommunens tilskuddsordning for bygging av nye boliger

Ansvarlig:
Rådmannen, Teknisk sjef, boligkontoret, utviklingsselskapet

Økonomiske rammer:

Avklares i budsjettet

Tidsperspektiv:
Løpende og i forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel

Tiltak 8. Eie egen bolig - MITT EGET HJEM

Mål:

Flere tar ansvar for egen bosituasjon, uavhengig av helsemessig, økonomisk og
sosial situasjon

Økonomiske rammer:

Søke ekstern finansiering til egen prosess - dette er nytt i Beiarn

Ansvarlig:

Politikere og administrasjon i samarbeid med berørte. Organisere et eget
prosjekt

Tidsperspektiv:

Planperioden, men kom igang tidlig
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Tiltak 9. Boliger for eldre

Mål:

Ha tilstrekkelig boliger for eldre for å imøtekomme behovet framover.

Virkemidler:
Bygge nye eldreboliger og gjerne i samarbeid med privat utbygger.

Ansvarlig:

Pleie-og omsorgsavdelingen i samarbeid med teknisk avdeling

Tidsperspektiv:

I denne planperioden.
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Beiarn kommunes retningslinjer for startlån

1. Formål
Startlån skal bidra til at unge og vanskeligstilte på boligmarkedet kan få mulighet ti å
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette kan omfatte husstander som har
behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen.

2. Hvem kan få startlån
Husstander som ikke oppnår nødvendig finansiering i det private kredittmarkedet kan søke
startlån. Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, enslige forsørgere,
funksjonshemmede, flyktninger og økonomisk/sosialt vanskeligstilte.

3. Hva det kan gis lån ti

Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet.
Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere inn at søker kan klare å betjene boutgiftene
over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen tillivsopphold. Det er en forutsetning at
husstanden har et klart behov for boligetablering eller bytte av boligen, det vil si at dagens bo
situasjon ikke er tilfredsstilende.

4. Behovsprøving
Startlånet er behovsprøvd og husstandens samlede inntekt vil bli lagt til grunn. Lånesøker må
kunne dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og/eller eventuelle stønader er
tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tilegg til ordinære levekostnader.

Vurdering av betalingsevnen knyttes til enhver tid Husbankens rentefastsetting. Beregning av
utgifter til levekostnader knyttes til SIFO(Statens institutt for forbruksforskning) satser.
Ektepar, samboere og registrerte partnere m.m. skal begge stå som lånesøker/lånetaker.

5. Kommunen kan gi lån ti husstander for:

. Kjøp av bolig

Lånet kan nyttes til kjøp av selve ide helårsboliger. Lånet kan gis enten som topp-

eller full finansiering.
For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for
vurderingen.

. Utbedring av bolig

Kommunen kan gi startlån til utbedring av bolig til personer med nedsatt
funksjonsevne, eldre og vanskeligstilte grupper. Startlånet kan da nyttes til nødvendig
tilpassing for nevnte grupper.
Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være et godt alternativ for enkelte husstander,
som for eksempel unge i etableringsfasen, etter som dette ofte er blant de rimeligste
løsningene. I så fall blir kostnadene både for kjøp og utbedring lagt til grunn for
vurderingen
Utbedringsarbeidet skal utføres fagmessig.
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. Oppføring av bolig

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra
Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner til oppføring av ny bolig.

. Refinansiering

Startlånet kan brukes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at
husstanden mr en mulighet til å blir boende i boligen.
Reetablering ved skifte/skilsmisse/oppløsning av samboerskap.

Det er en forutsetning at refinansieringen bidrar til at husstanden kan betjene sine tid.

. Forhåndsgodkjenning.

Kommunen kan gi skriftlig godkjenning om at låne søker vil få startlån hvis søker
finner en egnet bolig. Godkjenningen er gyldig i tre måneder, men kan forlenges etter
avtale.

6. Hva/hvem det ikke normalt gis Startlån ti:

. Refinansiering av annen gjeld enn boliglån.

(Refinansiering av annen gjeld kan i særskilte tilfeller vurderes når en husstand står i
fare for å miste boligen.)

· Kjøp og/eller utbedring av ideelle andeler (eiendommen må seksjoneres i samsvar
med sameierseksjonsloven)

. Kjøp og/eller utbedring av landbrukseiendommer

. Kjøp av bolig til utleie eller næringsformåL.

. Søker som har gjeld til kommunen på grunn av tidligere mislighold av boliglån

og/eller boligtilskudd eller økonomiske mislighold av leieforhold i kommunale
boliger. I vurderingen vil det også legges vekt på betalingsmislighold overfor andre
kreditorer. Personer som har søkt om gjeldsordning eller har inngått
gjeldsordningsavtale i henhold til gjeldsordningsloven av 17.07.1992.

7. Låneutmåling
Startlån skal bare gis til søkere som ikke mr fullfinansiert lån på det ordinære kredittmarkedet.
Finansiering i privat kredittinstitusjon (for eksempel bank) skal være prøvd før det søkes om
startlån. Mulighet for tileggssikkerhet skal også være prøvd.

. Toppfinansiering

Startlån gis normalt i kombinasjon med lån i privat bank, Kommunen gir som
hovedregel toppfinansieringen. Grunnfinansiering i bank må være prøvd og startlånet
reduseres i forhold til bankens tilbud om grunnfinansiering.

. Fullfinansiering

Kommunen kan også fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil i hovedsak omfatte
søkere med varig lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i det private
kredittmarkedet.

. Fullfinansiering med startlån og boligtiskudd

I særskilte tilfeller kan kommunen fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon
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med boligtilskudd. Dette vil i hovedsak gjelde særlig vanskeligstilte husstander med
varig lave trygd/pensjoner.

. Kjøpsomkostninger
Kjøpsomkostninger kan inkluderes i startlånet.

. Rente- og avdragvilkår

Startlånet tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragvilkår
Nedbetalingstid vil være avhengig av lånets størrelse, med mulighet inntil 30 år.
Mulighet med inntil 8 års avdragsfrihet
12 terminer pr. år, termingebyr ? pr. termin. Etableringsgebyr og tinglysningsgebyr
kommer i tilegg.

8. Sikkerhet
Startlånet gis som gjeldsbrevlån som er sikret med pant i den bebygde eiendommen.
Sikkerheten for lånet skal som regel ligge innenfor 100% av boligens markedsverdi i henhold
til godkjent takst. Taksten skal være av nyere dato og ikke eldre enn 6 måneder.
Når det gjelder borettsleiligheter skal kjøpesummen ikke overstige gjennomsnittsprisen i det
aktuelle området.
Når det gjelder lån for oppføring av ny bolig skal sikkerheten for lånet ligge innenfor totale
anleggskostnader, inkludert verdi av eget arbeid.

Det er ikke anledning å kreve sikkerhet i form av kausjon.

9. Overføring av lån ti ny pantsikkerhet
Lånet kan som hovedregel ikke overføres til ny pantsikkerhet. I særlige tilfeller når
husstanden pga funksjonshemming eller familieforøkelse har behov for en annen bolig kan
kommunen samtykke til en slik overføring. Det forutsettes av at en eventuell gevinst ved salg
benyttes som egenkapital i forbindelse med anskaffelse av ny bolig

10. Gyldighet
Vedtak om startlån er gyldig i 3 måneder etter at søker er underrettet om vedtaket. Dersom
kommunen ikke hører fra søker eller kjøpekontrakt oppnås innenfor dette tidspunktet
annulleres tilbudet. Ved bygging av bolig og utbedring vil lånet først bli utbetalt når bygge
bankens tilsagn er konvertert og senest 18 månede4r etter at tilbudet er gitt.

11. Klageadgang
Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling og avslag på lån
eller tilskudd. Klagen må være skriftlig. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket
er kommet frem. Jfr.fvL. §§ 28 og 29.
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Beiarn kommunes retningslinjer for boligtilskudd til etablering i
bolig

Boligtilskudd kan tildeles av Beiarn kommune til enkeltpersoner/husstander etter
rammetildeling fra Husbanken.

1. Formål

Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og å skire egende boliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet.

2. Målgruppe

. Tilskudd kan gis til enkeltpersoner/husstander for etablering i egen bolig.

. Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendig økonomiske midler.

. Særlig vanskeligstilte husstander med varig lav pensjon/trygd

. Husstander som er i en sosial krisesituasjon

. Husstander som er under sosial rehabilitering eller integrering

. Husstander med spesielle boligbehov

Behovsprøving
Tilskuddet gis etter en streng behovsprøving, der personen/husstanden samlede situasjon og
økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig
karakter, både når det gjelder økonomi, fYsisk, psykisk eller sosiale problem.

. Fysisk og psykisk funksjonshemmede

Tilskuddet kan gis fYsisk eller psykisk funksjonshemmede, som i tilegg er
økonomisk vanskeligstilt, med lav inntekt og ingen/lav egenkapitaL.

. Særlig vanskeligstilte enkeltpersoner/husstander

Enkeltpersoner som er i en sosial krisesituasjon som er utover et generelt
boligbehov og/eller midlertidig trygdeytelse. Etablering i egen bolig skal gjøre
enkeltpersonen/husstanden bedre rustet til å komme seg ut av den vanskelige
situasjonen og bidra til at noen man får varige sosiale vansker.
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Sak 62/14

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

ørjan Kristensen

13/693
Arkiv: 140

Saksnr.: Utvalg

26/14 Driftsutvalget
62/14 Kommunestyret

Møtedato
20.11.2014
10.12.2014

Driftsutvalgets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endring:
Del 6 ((Alkoholpolitisk handlingsplan for Beiarn kommune)) er å se på som et vedlegg til
planen, og er ikke underlagt behandling i denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ann Rita Nybostad

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 20.11.2014 sak 26/14

Ann Rita Nybostad ba om at hennes habilitet ble vurdert ut fra at hun innehar skjenkeløyve.
Utvalget konkluderte med at hun er habil til å behandle saken. Dette ut fra at del 6
((Alkoholpolitisk hanlingsplam) ikke er underlagt behandling.

ørjan Kristensen ba om at hans habilitet ble vurdert ut fra at han er saksbehandler i saken.
Utvalget konkluderte med at han var inhabiL.

Vedtak:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endring:
Del 6 ((Alkoholpolitisk handlingsplan for Beiarn kommune)) er å se på som et vedlegg til
planen, og er ikke underlagt behandling i denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ann Rita Nybostad

Rådmannens innstiling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas med de endringer som foreligger

Bakgrunn:
Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.
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Sak 62/14

Saksutredning:
Psykisk helse og rus har etablert en arbeidsgruppe. Det har vært gjennomført 5 møter høsten
2014, der et av møtene har vært med elevene på ungdomstrinnet.

Arbeidsgruppa har bestått av:
Therese Brodersen - Helsesøster

Marit Moldjord - Fagleder
Morten Hammer - Psykisk helse
Hege Aune Jørgensen - Kommuneoverlege
Ivar Sæther - Undervisningsetaten
ørjan Kristensen - Hjemmebaserte tjenester

Det har vært samarbeid med elevrådet i ungdomsskoletrinnet og barnevernet. Tone Esaiassen
fra barnevernet har bistått underveis i prosessen.

I planarbeidet har arbeidsgruppa avdekket at de rusproblemene blant barn og unge som
tidligere var store og utfordrerne, har nå i all hovedsak normalisert seg. Bar og ungdom i
Beiarn anses å ligge nært landsgjennomsnittet når det gjelder forbruk av snus, røyk og alkohol
som øl/rusbrus. Når det gjelder bruk av hasj og sterkere former for narkotika mener
arbeidsgruppa at det er liten kjennskap til dette i ungdomsmiljøet, og lite eller ingen bruk. Det
betyr at barn og ungdom i Beiarn ligger under landsgjennomsnittet.

Fra våren 2015 blir det igangsatt årlige elevundersøkelser gjennom ungdata.no for å karlegge
eventuelle nye problem eller endringer i kulturen hos barn og unge. Dette gjennomføres av
helsesøster.

Fra forige planperiode til i dag er det en generell nedgang av alkoholforbruk i Norge, noe som
er positivt med tanke på livsstilsykdommer.

I et samfunnsmedisinsk perspektiver det viktig for Beiarn kommune å fokusere på hele
populasjonen over 15 år og ikke bare utsatte grupper, dette fordi alkohol og rusrelaterte
helseskader medfører store sosiale utgifter for både kommune og stat.

Hovedmålene i planen er
1. Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet.
2. Skape økt bevissthet på foreldreansvaret

3. Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler.
4. Gi rusmiddelavhengige hjelp til en innoldsrik hverdag.
5. Få generell nedgang av forbruk av rusmidler/alkohol

Vurdering:

Vedlegg:
Handlingsplan 2014-2018 saks nr 13/693-4
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GENERELL DEL.

1. INNLEDNING.

Kommunen har etter alkohollovens § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan. Dette plandokumentet er en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, der
alkoholpolitiske retningslinjer inngår som del av planen.
Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, det er også et helseproblem, både
somatisk og psykisk. Helse Og omsorgstienesteloven gir innbyggerne lik rett til
tjenestetilbud uavhengig av alder og problem.

Arbeidet med planen er i tråd med helsedirektoratets ((kommunal rusmiddel politisk
handlingsplan (veileder)))
Mål, strategier og tiltak på rusmiddelområdet innbefatter helsetjenesten, psykisk helse,
sosialtjenesten, barneverntjenesten, skolen og kultur. Vi må derfor se planen i
sammenheng med de statlige dokumenter som legger føringer for dette arbeidet.
Opptrappingsplan for rusfeltet 2008- 2010, nevnes spesielt.

En velykket ruspolitikk kan ikke organiseres, reguleres eller bevilges fram. Holdninger,
handlinger og følelser er viktige elementer i en felles plattform for de menneskene som
arbeider med rusproblematikken i kommunen.

Planen bør ses i sammenheng med andre kommunale planer som oppvekstplan,
psykiatri plan, boligpolitiskhandlingsplan og folkehelseplan.
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2. KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN.

. Kommunestyret vedtok arbeidet med planen våren 20091 og planen ble vedtatt i
2011. Det er nå behov for rullering av planen og det legges fram forslag til ny
utarbeidet plan.

. Beiarn sin kommunegruppe har bestått av:

Therese Brodersen - Helsesøster

Marit Moldjord - Fagleder

Morten Hammer - Psykisk helse
Hege Aune Jørgensen - Kommuneoverlege
Ivar Sæther - Undervisningsetaten
ørjan Kristensen - Hjemmebaserte tjenester

. Samarbeid med elevrådet i ungdomsskole-trinnet

. Barnevernet.
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3. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN.

3.1 På landsbasis.

Hoveddelen av alkoholforbruket kommer fra lovlig innenlands omsetning, det vil si alkohol
som er solgt gjennom vinmonopolutsalg, dagligvarebutikker og skjenkesteder med bevilling
av salg av alkoholholdig drikk. I tillegg skaffer relativt mange seg alkoholholdig drikk fra
andre kilder som taxfree, grensehandel, legal og illegal hjemmeproduksjon og smugling.
Illegale produkter som hjemmebrent og smuglersprit utgjør i underkant av 10 % av
totalforbruket i følge helsedirektoratet.

Søylediagram viser forbruk fra 2008 år for alle innbyggere i Norge over 15 år
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Nordmenns drikkemønster vedvarer med relativt stort konsum i helgene selv om vi har tatt
til oss den såkalte kontinentale drikkekulturen med alkoholholdig drikke til maten.
De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkoholholdig drikk skjer som følge av brå
alkohol påvirkning og rus. Undersøkelser viser at to av tre drepte sjåfører er påvirket av
rusmidler (Actis, 2008). (folkehelseinstituttet)

Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol syntes å være nokså stabil, men har en liten
økning i alder. Rundt 15 år for øl og 15,5 år for vin rusbrus/sider og brennevin.
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3.2 I Beiarn.

Beiarn kommune har 1073 innbyggere (2014), derav 95 mellom 13 og 19 år.
Kommunen har ingen tak på antall skjenkesteder og pr. i dag har vi 5 i tillegg til 4
salgssteder. Sluttd for skjenking er satt til kL. 01.30 på hverdager og 02.30 fredag og lørdag.

All uteservering avsluttes kL. 01.00. Men det kan det søkes dispensasjon for enkelt
arrangement.

Tabell for solgt alkohol på sjekkesteder, samt solgt alkohol fra utsalgstedene. I liter.

Vin/øl skjenkesteder Brennevin Alkohol solgt i butikk
skjenkesteder

2008 938J 28A 36686
2011 1942 7 44915
2013 950 14 42729
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Beiarn kommune har for få innbyggere til å se utvikling av russituasjonen i lys av statistikk.
Befolkningstallet er ikke stort nok til å gjøre representative undersøkelser. I tillegg er det
generelt lite statistikk å finne, og årsaken til dette er helt enkelt at det er få tilfeller av
rusmisbruk som blir registrert av det offentlige. De "skjulte" tilfellene vet man lite om.

Som et av tiltakene skal Beiarn benytte ungdata for og se utviklingen fremover.

Tilgjengelig informasjon i kommunen:
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. Statistikk over salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer

. SIRUS: Narkotikasituasjonen i kommunen - politiets narkotikaarbeid (bare
anslagsvis).

. Ungdata.no

3.3 Kartlegging blant ungdom i kommunen.

i samtale med elever i ungdomskolen fant vi følgende:

RØyk - Gode holdninger, forståelse for helserisikoen og liten utbredelse. Ikke så vanlig å
prøve, selv om det er noen som har testet/prøvd å røyke.

Snus - Gode holdninger, og liten utbredelse, kanskje fordi det er dyrt. Flere har imidlertid
prøvd å snuse og årsak kan være at det er vanskelig å si nei når du blir tilbydd. Noen få
snuser fast av elevene.

Øl/Rusbrus - Holdningen for øldrikking viser at ungdom ikke opplever det som en
helserisiko. Flere opplever at det er lett og skaffe seg øl, og det er mange som har drukket.
Det kan oppleves som et press å prøve å drikke alkohoL. Det er noen som tror at enkelte
((spiller)) full for å minske på presset.

Gruppen som intervjuet ungdoms-skole elevene opplever generelt gode holdninger blant
ungdommene, liten grad av forbruk av rusmidler, og middels kunnskap om rusmidler. Lite
eller ingen kunnskaper om narkotika. Lite eller ingen bruk av vin og sprit/ hjemmebrent,
Dette er basert på samtale med elvene og må derfor ses på som en del av helheten.
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Ut fra Ungdata.no finner vi at ungdommer i Nordland har dette forholdet til tobakk og
andre rusmidler. Vi har valgt å se på små bygdekommuner. Diagrammet viser % hvor mange
som har prøvd diverse rusmidler. Undersøkelsen er gjennomført i 2014 blant ungdomsskole
elever.
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Cannabis og spesielt hasj er det narkotiske stoffet som flest unge rapporterer å ha brukt. I
2008 var det 10,5 % på landsbasis som hadde brukt cannabis. I Diagrammet over ser vi på
landsbasis at det er ca. 3 % som har brukt hasj. Vi kan mulig konkludere med at nivået
ligger en plass mellom nivået i 2008 og 2014. altså mellom 3 % og 10,5 %.

Det er vanskelig å måle de sosiale problemene som rusmiddelproblemer påfører ektefelle,
barn og andre i familien. Det fins ingen statistikker som kan si noe tydelig om hvor mange
som lider på grunn av rus i familier. Anslag fra 1980 tallet hentyder til at opp mot 230 000
barn kan leve under forhold der rus oppleves som et problem.

Side 7 ~ BEIARN

V kommune



4. RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER.

4.1 Nasjonale mål og strategier.

Det er et klart nasjonalt mål å få til en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige
skadene av rusmiddelbruk.

. Redusere totalforbruket av alkoho'l inkludert ulovlig omsetning.

. Redusere alle typer rusmidler, med særlig fokus på forebyggende arbeid blant barn

og unge.
. Oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og

antallet rusmiddelrelatert dødsfalL.

. Endre skadelige drikkemønstre.

. Øke oppslutningen om alkoholfrie soner; i arbeidslivet, i trafikken, i samvær med
barn og unge.

. Motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og

unge.

. Øke behandlingstilbudet.

. Bedre tilgang til effektiv rådgivning, hjelp og behandling for personer med

rusmiddelproblemer og deres pårørende.
. Fjerne/ motvirke salgs- og samlingssteder for narkotikamisbrukere

. Redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk.

4.2 Kommunale mål og strategier.

Beiarn kommunes mål for rusmiddelpolitikken vil sammenfalle med de nasjonale mål og
strategier.
I tillegg vil det være klare mål om:

. Å gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet.

. Å skape økt bevissthet på foreldreansvaret.

. Å begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler

. Å gi rusmiddelavhengige et godt behandlings- og oppfølgingstilbud.

. Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering

. Forpliktende samhandling og økt brukerinnflytelse
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5. TILTAKSSTRATEGIER.

5.1 Forebygging.

Problemer knyttet til rusmiddelmisbruk oppstår i et samspill mellom individ, rusmiddel og
forhold i samfunnet. Forebygging må skje på alle de ulike arenaer som befolkningen deltar i,
dersom samfunnet skal lykkes i å unngå problemer som rusmiddelmisbruk kan forårsake. Vi
har alle et ansvar, både private og offentlige. Foreldre/foresatte er sentrale personer på alle
arenaer som nevnes her.

Det forebyggende arbeidet i kommunen kombineres av tiltak for å begrense/ redusere
tilgjengeligheten av rusmidler, og av tiltak som reduserer etterspørselen. Dette arbeidet vil
til enhver tid ha ulike målgrupper:

. Allmennforebyggende tiltak - mot hele befolkningen

. Forebygging mot allerede utsatte grupper

. Forebygging mot individer i faresonen

5.2 Tiltak for regulering av tilgjengeligheten.

Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk gjennom blant annet;
bevillningsordning, fastsettelse av vilkår for salg og skjenking, samt å holde kontroller.
Videre er loven til hjelp ved utarbeidelse av de alkoholpolitiske retningslinjer, kommunens
alkoholpolitikk. Her kan kommunen bruke interne retningslinjer for sin behandling av
bevillningssøknader.
Kommunen kan tildele to hovedtyper bevilIninger: Salgsbevillning og skjenkebevillning,
faste eller for enkeltarrangement.

5.3 Tiltak for å redusere etterspørselen.

1. Rusfrie aktivitetstilbud i regi av:
. Kommunen/ interkommunalt

. Frivillige lag og foreninger

. Ungdomskulturelle miljøer

. Private

. Antall bevilginger kan være et regulerende tiltak.

2. Holdningsskapende arbeid, opplysning og informasjon:
. Undervisning, "Unge og rus"

. Lokale kampanjer

. Bruk av lokale massemedier

3. Aktuelle arenaer for holdningsskapende arbeid.
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. Familie/hjem

. Skole

. Arbeidsplass

. Fritidsarena

. Trafikk

5.4 Forebygging for utsatte grupper.

I henhold til helse og omsorgstjenesteloven har kommunen hovedansvaret for arbeidet
med rusmiddelavhengige. Dette gjelder både forebygging og rehabilitering av personer med
rusproblemer. Det er viktig med brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid for at
kommunen skal lykkes i dette arbeidet.

Aktuelle tiltak knyttet til utsatte grupper vil være:
. En god bosituasjon - egen bolig

. Oppsøkende virksomhet

. Råd og veiledning

. Støtte- og fritidskontakt

. Samtalegrupper

. Foreldreveiledning

. Frivillige tiltak rettet mot disse grupper
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6. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

FOR BEIARN KOMMUNE.

Retningslinjer.

Planen gir retningslinjer og informasjon for Beiarn kommunes alkoholpolitikk i
tidsrommet 2014-2018. De enkelte søknader om salg- og skjenkebevillinger for
alkoholvarer behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som
er utrykt i handlingsplanen.

Mål
Beiarn kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert
forbruk av alkohol, dette skjer gjennom holdningsskapende arbeid.

Bevillngsperiode.

Bevillingsperioden settes til 4 år, og følger valgperioden, og med opphør senest
30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Vandel

Salgs- og skjenkebevilling skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra
politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte- og
avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivningen.

Skikkethet

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses
egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig
erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av

. Brudd på vilkår som er satt for bevillingen.

. Brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser.

. Endring i driftskonsept uten godkjenning.

. Klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet.

. Brudd på reklamebestemmelser.

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved
fornyelse, og eventuell inndragelse av bevilgning.
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Uttalelser

Uttalelser som vil bli lagt til grunn ved behandling av søknad:

. Uttalelse fra politiet.

. Rus og psykiatri tjenesten.

. Uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheten.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes
av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det
vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse. Styrer og
stedfortreder må være ansatt på skjenke- eller salgsstedet eller arbeide i virksomhet
i kraft av eierstilling.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Punktavhold

Punktavhold gjennomføres på følgende steder og i følgende situasjoner.

. Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangement som er beregnet bl.a. på

barn og unge.

. Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i

tilknytning til idrettsanlegg og lignende det gis ikke skjenkerett ved
idrettsarrangement.

Skjenkelokale

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenheti størrelse og beskaffenhet
samt målgruppe for virksomheten tillegges vekt.

Negativ erfaring med tidligere driftsformi lokalets egnethet og størrelsei trafikale og
ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges
vekt.

Bevi ii ngstyper

Følgende typer virksomhet kan tildeles bevilling slik det er spesifisert i punktene
nedenfor:

a) Serveringssteder
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Det kreves kjøkken som holder åpent til minimum en time før
ordinær stengetid.
Bevillingen kan gjelde all alkoholholdig drikk.

b) Utendørs serveringsareal
Bevillingen kan gjelde all alkoholholdig drikk.

Skjenketider
Følgende skjenketider fastsettes for bevertningssteder:
a) Serveringssteder

Søndag - torsdag:
Fredag- lørdag:

Skjenking avsluttes kL. 01.30

Skjenking avsluttes kL. 02.30

b) Utendørs serveringsareal

Skjenking avsluttes senest kL. 01.00

Konsum av servert alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

Lukketidspunkt for bevertningsstedene settes som hovedregel også 30 minutter

etter skjenketidens utløp.

Alkoholfritt:

Alle med bevilling må sørge for å ha et reelt alkoholfritt alternativ som frambys på
samme måte som alkoholholdige varer.

Dispensasjon fra skjenketidene

Det kan gis dispensasjon for utvidet åpnings- og skjenketid for skjenkesteder i
forbindelse med sluttet selskap.

Alkoholservering uten bevillng

Det gis adgang til å servere (ikke salg) og drikke alkohol uten bevillinger i lokaler som
leies eller lånes ut til privatpersoner for en enkelt, bestemt anledning og til sluttet
selskap, forutsatt at utleier ikke for øvrig står for deler av arrangementet utover å
stille lokaler til disposisjon.

Ambulerende bevilling
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Det opprettes ambulerende skjenkebevilling som ikke blir knyttet til bestemt person
eller skjenkestediog kan tillate at en eller flere bevillinger blir utøvd på et sted eller
steder som godkjennes for en enkelt anledning og skjenking til deltakere i sluttet
selskap og ved særskilte arrangement.

Ambulerende bevilling omfatter all alkoholholdig drikk.

Salgsbeviling

Forskrifter om åpningstider for Beiarn kommune om åpningstider for utsalgsstederi
vedtatts av kommunestyreti gjelder også for salg av øl.

Antall bevillnger

Det settes ikke tak på antall salgsbevillinger og skjenkebevillinger.

Delegasjon

Kommunestvret
. Vedtar alkoholpolitisk handlingsplan

. Avgjøre søknader om salgs- og skjenkebevillinger for en bestemt del av året
eller hele bevillingsperioden.

. Inndra en bevilling for resten av bevillingsperiodeni eller for kortere tidi jf.
Alkohollovens § 1-8.

Driftsutvalget
. Kontrollutvalg etter alkoholloven § 1-9.

Rådmannen
. Tildeling av ambulerende skjenkebevilling.

. Utvidelse av skjenketid til sluttet selskap.

. Utvide bevilling for en enkelt anledning til å gjelde også utenfor

skjenkelokalet.
. Bevilling for en enkelt bestemt anledning.

. Søknader om utvidet skjenkeareaL.
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HANDLINGSPLAN.

KONKRETE TILTAK MED ANSVAR.

Hovedmål 1.

Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet.

De/må/:
. Idretts- / fritidsaktiviteter for barn og unge skal være rusfrie.

. Oppvekstmiljøet må være utfordrende, stimulerende og inkluderende

. Egenmestring hos barn og unge må styrkes

. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt må formaliseres og videreutvikles.

Tiltak Ansvar Informasjon
Variert fritidstilbud for Kulturskolen,
allsidighet og utfordringer. Barne- og ungdomsarbeider, http://www.beiarn.kommu

kirken. ne. no/ungdomsaktiviteter
Frivillige lag og foreninger
Friskliv

Young active Idrettslagene Der kan søkes om og få
lønn til ungdommer som
avholder aktiviteter til
andre ungdommer.

Møteplass for ungdom Kultur, barne- og
ungdomsarbeider,
Kirken, skole, idrettslag

Rusfrie og røykfrie Kultur, sosial og barnevern, Basecampen
arrangement for ungdom barne- og ungd. Arb. Villmarkscampen

Skole, FAU, Kirken Romjulsturneringen
Flyktningkonsulent, Lan

16 mai arr.
Julebord
Turer arr. av klubben.

"fri" skoleopplegg 9.- 10. Skolen
klasse foresatte
Ungdata.no Skolen, helsesøster Utføres årlig.
Kommunal støtte til lag og Kom.styret
foreninger som arbeider
med barn og unge
Fortsette Kom.styret
sommerarbeidsgaranti for NAV, sosialt j 

ungdom
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Fokus på Skolene, Heiset j., 

mobbeproblematikk Barne- og ungdomsarb.
Kirken

Frivillige lag og foreninger
Ferieaktiviteter for barn og Kultur, barne- og ungd. Arb Ferieklubben,
unge Basecampen,

Villmarkscampen

Økonomisk hjelp til utsatte NAV, barnevernet.
familier, slik at alle barn og barne- og ungd. arb.
unge sikres deltakelse på Frivillige organisasjoner.
fritidsaktiviteter
Fokus på oppvekstmiljøet i Skolene, barnehagen Legg planen på

virksomhetsplaner i hjemmesiden.
barnehage og skoler
Samarbeid mellom skole, Psykisk helse, helsesøster, Tverrfaglig samarbeid i
helsesøster, psykisk helse barnevern, PPT, sosial utsatte grupper

tjenesten, BUP skola, foreldre.
Felles ansvar "snu Kultur, sosial, Lensmann
ungdommen i tide"
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Hovedmål 2:
Skape økt bevissthet på foreldreansvaret.

De/må/:
. Informasjon og opplysninger til foreldre og foresatte.
. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot voksnes drikkemønster der barn og ungdom

er tilstede.
. Fokus på voksnes holdning til rusmidler.

Tiltak Ansvar Kommentarer

Foreldreveiledning og Helse.tj, barnevern/sos.tj skolen, For gruppen 8- 9- 10
informasjon om rusmidler lensmann. klasse.

Foreldremøte med tema Skolen, barnevern/ sos.tj
"Rus" barnehagen

Temamøter i barnehage og Barnevern/sos.tj,Helsest, skolen,

skole vedr. barnehagen, FAU

barneoppdragelse og
foreldrerollen. ICDP,

grensesetting,
PMTO

Opprettholde og Skolen, foresatte

videreutvikle hjem/skole -
samarbeidet

Engasjere flere Foresatte, barne- og ungd. Arb,

foresatte/voksne i frivillige lag og foreninger
fritidsaktiviteter for barn og
unge. Tilgjengelighet/
voksenkontakt

Foreldrefokus på Foresatte, skolen,

ungdommens sosiale miljø hjelpetjenestene
og nettverk
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Internett / mobilbruk
regler.

Foresatte, skolen

Hente/bringe ungdom Foresatte

Bilkjøring og rus Foresatte/ Politi

Side 18 BEIARN
kommune,



Hovedmål 3:
Begrense tilgang og etterspørsel av alkohol og andre rusmidler.

De/må/:

. Økt oppmerksomhet av kontroll på arenaer der barn og unge ferdes.

. Utsettelse av debutalderen

. Et synligere politi.

Tilta k Ansvar: Kommentar:
Forankre holdninger i forhold Barnevern/Sos.tj. Lensmann,
til ulovlig omsetning og bruk skolen
av rusmidler.

Regulering av salgs- og Kom.styret
skjenketider
Aldersgrenser på off. Kom.styret
arrangement Frivillige lag og foreninger
Gi foresatte og ungdom Barnehagen, Skolen,
informasjon om rusmidler og Helsetjenestene, Barnevern/sostj
dets skadevirkning Lensmann
Tett samarbeid med politiet. Lensmann, Aktuelle

tjenesteområde
Kontroll og oppfølging av Rådmann, lensmann, Kveldstid helg (fredag
omsetningen, jfr. kommunestyret og lørdag)
Alkoholpolitiske retningslinjer
Holdningdkampanjer Skolen, Helsetjenestene,
m/plakater Barnevern/ sos.tj
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Hovedmål 4:
Gi rusmiddelavhengige hjelp til en innholdsrik hverdag.

De/må/:
. Tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering (Iavterskeltilbud)

. Kontinuitet i oppfølging fra kommunens hjelpetjenester, inkludert ettervern,

samhandling, brukerinnflytelse og psykiatrisk bistand.
. Tidlig inngripen og innsats

Tiltak: Ansvar: Kommentarer:
Individuelle planer for de som Aktuell tjeneste
ønsker det

Fokus på oppfølgingen av Nav
brukere. Dagsenteret

Sosialtjenesten
Formidle tilpassede Nav, Sosial, Helse
behandlingstilbud
Tilrettelegging og opplæring for Nav og samarbeidspartnere
aktivitets- og arbeidstilbud
Tverrfaglig og tverrsektorielt Aktuelle etater
samarbeid, også med frivillige Frivillige org.
Sosiale treff, nettverk og Dagsenteret
møteplasser - lavterskel Sosialtjenesten
Tiltak i forbindelse med høytider Dagsenteret

Brukerorg.
Tilpassede botilbud Nav

Sosialtjenesten
Boliggruppen

Fysisk aktivitet og friluftsliv Dagsenteret
Helsetjenestene
Friskliv

Lag og foreninger

Kompetanseutvikling innen Aktuelle etater, ledere

hjelpetjenestene
Boligpolitikk innen rus Boliggruppen, psykisks helse,

lege, nav
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Hovedmål 5:
Få generell nedgang av forbruk av rusmidler/alkohoL.

De/må/:

. Økt oppmerksomhet på helseskader ved bruk av rusmidler/alkohol

. Økt fokus på fysisk aktivitet for voksne i aldersgruppen 25- 65 år

. Fokus på sunn livstil

Tiltak Ansvar: Kommentar:
Helserisiko med alkohol Fastlege Samtale om alkoholbruk
Kartlegging
AKAN Arbeidsgiver,

Kollegaer
Felles treninger Frisklivs sentralen

Frivillige org.
Holdningskampanjer Skole, lensmann,

barnevern, sosial rus og
psykiatri.

Matlagings kurs Frisklivs sentralen
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Sak 63/14

OMSTILLING PLEIE OG OMSORG - BYGGING AV OMSORGSBOLIGER

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Lisbeth Movik
13/696

Arkiv: 031

Saksnr.:
27/14
3/14
3/14
63/14

Utvalg
Driftsutvalget
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
10.12.2014

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:

. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger

(HDO) og 20msorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper 1 heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 20.11.2014 sak 27/14

Behandling:
Repr. Helge Osbak fremmet følgende endringsforslag:

((Saken utsettes. Det foretas ei rullering av handlingsdelen av Boligpolitisk Program for
kommunen.
Med bakgrunn i rulleringen, gjøres ei ny vurdering av boligbehov.
Videre utredes muligheter og konsekvenser av ei desentralisert ut bygging av omsorgsboliger
av samme standard som de som nå er planlagt.))

Forslaget fikk 1 stemme og falt.

Vedtak:

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:
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. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger
(HDO) og 20msorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper 1 heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.

Behandling/vedtak i Rådet for funksjonshemmede den 19.11.2014 sak 3/14

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:

. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger
(HDO) og 20msorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper 1 heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 19.11.2014 sak 3/14

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:

. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger
(HDO) og 20msorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper 1 heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.
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Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:

. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger
(HDO) og 20msorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper L heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.

Bakgrunn:
Pleie- og omsorg i Beiarn kommune er kjent for å levere tjenester på et høyt nivå, og det er
store forventninger til tilbudets omfang og kvalitet. Rune Devold viser til i sin drift - og
ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren i februar 2014, at netto driftsutgifter pr innbygger
til pleie- og omsorg ligger 111 % høyere enn landet uten Oslo i 2012. Forklaringer på dette
skyldes i hovedsak at omsorgstrappa er for topptung, dvs Beiarn kommune drifter et høyere
antall sykehjemsplasser enn andre sammenlignbare kommuner. For å møte utfordringene med
en forventet økning i tjenestebehov i befolkningen, mer kompleksitet i oppgaveløsningen, og
stadig trangere rammer, er det nødvendig med en omstilingsprosess i pleie- og
omsorgssektoren.

Saksutredning:
Hjemmesykepleien har i dag få tunge brukere. Når brukere når et visst nivå av
funksjonsnedsettelse, får de tilbud om sykehjemsplass. Dette er en praksis som har vært
gjennomført gjennom mange år, og den har ført til et høyt antall sykehjemsplasser, og press på
disse. En mer effektiv bruk av ressursene er å tilby tjenester på rett nivå i omsorgstrappa.
Analysen til Rune Devold viser også til at pleie-og omsorg har for få heldøgns omsorgsboliger
(HDO), som kan være med på å ta av presset på sykehjemsplasser.

Stortingsmelding 29. Morgendagens omsorg har som hovedsiktemål å:

. lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter

. utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og

arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske ramer

. understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid
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Framtidas brukere vil ha andre ressurser å møte funksjonsnedsettelse og problemer med, og det

er viktig å planlegge morgendagens drift og organisering med tanke på det. Ny teknologi og

mer universell utforming av boliger og omgivelser kan gi bedre muligheter til brukere til å

mestre eget liv og ta del i felleskapet. Beiarn sykehjem har i dag flere pasienter som godt

kunne klart seg i en heldøgns omsorgsbolig. I og med at kommunen har for få slike boliger,

blir neste ledd i omsorgstrappa sykehjemsplass. Å få et tilrettelagt tilbud i en egen leilighet,
kan for mange oppleves som et mer verdig tilbud enn å få plass på institusjon før man har

behov for det.

I dag har omsorgstjenesten brukere i alle aldre og med svært ulike behov. Den kommunale
omsorgstjenesten kan ikke lenger bare beskrives som eldreomsorg. Pleie og omsorg har

brukergrupper med sammensatte behov og ulike problemstilinger. Noen av dem har behov for
heldøgns omsorgsboliger og hjelp døgnet rundt. Mennesker med utviklingshemming har krav

på individuelt tilpassede tjenester, og det er viktig å bygge boliger som ivaretar deres rett til et

selvstendig liv. Rune Devold viser til i sin rapport at det å ha heldøgns bemanning flere steder

øker kostnadene. Ved å bygge heldøgns omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming

(HDU) ved siden av hverandre kan f.eks. to brukere dele på en nattevakt, og ved behov for
faglig assistanse på natt er det en sykepleier som har nattevakt i hjemmetjenesten. De

utfordringene som noen mennesker med utviklingshemming har, er lettere å håndtere når du

får rask tilgang på faglig kompetanse og støtte. Boligene må derfor lokaliseres slik at denne

faglige tilgangen sikres. Spesialisthelsetjenesten viser også til at noen brukergrupper har det

bedre med å få bo i et bofelleskap, og medarbeiderne som skal gi et tjenestetilbud til bare en

bruker brenner seg ofte ut i et lite faglig miljø.

Pleie -og omsorg er i en omstilingsprosess. Kommunestyret er kjent med analysen fra

konsulent, og den har vært oppe i flere utvalg. I 2014 er to årsverk overført fra sykehjem til

hjemmetjenesten, og det er opprettet sykepleierstiling på natt. Det har vært flere møter med
tilitsvalgte og verneombud som også ser nødvendigheten med omstiling for å møte

utfordringene i årene framover. En dreining mot mer hjemmebaserte tjenester tar tid.

Tildelingskriterier må endres, og hjemmetjenesten må begynne å betjene tunge brukere i eget

hjem eller i omsorgsbolig. Beiarn sykehjem har allerede satt pleiefaktoren noe ned, da det ikke

alltid leies inn ved sykdom og permisjoner, og bemanningen skal justeres ned når

pasientbelegget går ned. Et viktig tiltak og neste skritt i omstilingsprosessen er bygging av

omsorgsboliger. Det blir vanskelig å kjøre prosessen videre uten denne satsningen.

Det ligger et stort potensial e i å satse på hjemmetjenester. Kommunen kan tilrettelegge et

tjenestetilbud til flere brukere, og ressursene utnytes på en bedre måte. Netto pris pr
institusjonsplass på Beiarn sykehjem er på 1.02 mil kr. (2013). For denne summen kan flere

brukere få et tjenestetilbud i omsorgsbolig, og antall sykehjemsplasser kan reduseres. I
rapporten til Rune Devold foreslås det å redusere antall sykehjemsplasser til 20, og bygge 10

nye omsorgsboliger. Siden det kan ta noe tid å fylle opp omsorgsboligene, foreslås det å bygge

i flere faser.
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Beiarn kommune har inngått intensjonsavtale med Indre Salten boligbyggelag. De har bygget

omsorgsboliger etter borettslagsmodell i flere nabokommuner. Innskuddet for å kjøpe seg inn

har vært satt veldig lavt, og den månedlige utgiften blir ikke høyere enn ved leie. I første

omgang bygges det 7 omsorgsboliger (HDO) og 20msorgsboliger (H DU) på Moldjord.

Boligene bygges på en slik måte at det kan kobles flere boliger på etter behov. I

intensjonsavtalen står det at Beiar kommune kan eie inntil 20 % i borettslaget.

I den videre omstilingsprosessen er tildelingskriterier viktige å arbeide med, både kriterier for

tildeling av hjemmesykepleie og institusjonsplass. Målsettingen er at pasienter som før vile ha
fått sykehjemsplass tildeles omsorgsbolig hvis det faglig vurderes som et bra alternativ.

Vurdering:
For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste med god kvalitet i Beiarn kommune i årene
framover, er det nødvendig med omstiling som krever nye arbeidsmetoder og nye faglige
tilnærminger. Bygging av nye omsorgsboliger (HDO og HDU) på Moldjord er et av de
viktigste tiltakene i denne omstilingsprosessen. Beiarn kommune er en liten kommune. Skal
omsorgstjenesten være bærekraftig, krever det samhandling mellom faggrupper og fleksibilitet
i måten personellressursene organiseres på. Ved å bygge omsorgsboliger på Moldjord blir
ressursene utnyttet best mulig, både faglig og økonomisk.

Vedlegg:
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BRUKERUTVALG BEIARN SYKEHJEM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Movik
14/527

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

47/ 14 Formannskapet

64/14 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2014
10.12.2014

Behandling i Formannskapet den 25.11.2014 sak 47/14
Innstiling til kommunestyret

1. Det opprettes et brukerutvalg for Beiarn sykehjem. Brukerutvalget består av 5

representanter, en politisk valgt representant, tre bruker/pårørende representanter og en
representant fra de ansatte ved institusjonen, samt vararepresentanter.

2. Mandat og retningslinjer for brukerutvalg Beiarn sykehjem vedtas.

3. Som politisk medlem velges:........................................

Som varamedlem velges

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstiling:

4. Det opprettes et brukerutvalg for Beiarn sykehjem. Brukerutvalget består av 5

representanter, en politisk valgt representant, tre bruker/pårørende representanter og en
representant fra de ansatte ved institusjonen, samt vararepresentanter.

5. Mandat og retningslinjer for brukerutvalg Beiarn sykehjem vedtas.

Bakgrunn:
Overordnet mål med brukermedvirkning er at brukere skal ha reell innflytelse på utformingen
av tjenestene (både på individuelt nivå og på systemnivå). Beiarn sykehjem ivaretar
brukermedvirkningen til den enkelte pasient ved tett dialog med pasienten og samarbeid med
pårørende. Sykehjemmet mottar ofte store pengebeløp fra frivillge lag og foreninger og i form
av arv. Beiarn sykelúem har ikke et eget organ som ivaretar brukermedvirkningen på
systemnivå.

Saksutredning:
Brukermedvirkning vil si at de som berøres aven beslutning, eller er brukere av tjenester, får
innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud (St.meld.34 (1996-97))
Brukerutvalg er ikke et lovpålagt organ, men lovverket gir den enkelte bruker rettigheter til
innflytelse på tjenestene hun/han mottar. Prinsippet om brukermedvirkning er blant annet
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nedfelt i sykehjemsforskriften og kvalitetsforskriften. Det fremkommer at pasienten på
sykehjem skal ha adgang til å dyrke sine interesser og forme sin tilværelse og ledelsen skal så
langt det er mulig ta hensyn til tjenestemottakerens og pårørendes synspunkter.

Et brukerutvalg vil kunne være et supplement som kan styrke innflytelse til
sykehjemspasienter, som på grunn av sykdom og funksjonssvikt ofte har begrenset mulighet til
innflytelse. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke
brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenesten. Et brukerutvalg skal behandle, gi råd og
være høringsinstans i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innold, brukere og ansatte
som grupper, men ikke enkeltpersoner.

Brukerutvalget får delegert myndighet til å vedta bruk av pengegaver som gis til institusjonen.

Vurdering:
Det ligger sterke nasjonale føringer for brukermedvirkning på alle nivå. Helsedirektoratet sier
at ((brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en
terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er god
brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og politisk nivå)). Ved å opprette et
brukerutvalg for Beiarn sykehjem ivaretar kommunen flere nivå av brukermedvirkningen.

Mandat og retningslinjer for brukerutvalg Beiarn sykehjem

1. Formål
· Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen

og øke kvaliteten på tjenestene.
· Brukerutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som vedrører

tjenestens kvalitet og innold, brukere og ansatte som grupper, men ikke
enkeltpersoner.

2. Sammensetningen
. Brukerutvalget består av fem representanter, en politisk valgt representant, tre

bruker/pårørende representanter og en representant fra de ansatte ved institusjonen,
samt vararepresentanter. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Brukerutvalget
konstituerer seg og velger leder selv.

. Kommunalleder for omsorg er brukerutvalgets sekretær og har ikke stemmerett.

3. Ansvar og myndighet
. Brukerutvalget er et rådgivende organ og kan fatte rådgivende vedtak. Den besluttende

myndigheten for t j enesteproduksj onen, personell og økonomi ved sykehjemmet, er
plassert hos kommunalleder.

4. Organisering av arbeidet
. Brukerutvalgets møteplan fastsettes i konstituerende møte. Det avholdes minimum 3

møter i året.
· Kommunalleder er brukerutvalgets sekretær med ansvar for møteinnalling og referat.

Utvalgets leder kan be om at det innkalles til ekstraordinære møter.
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. Saksliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og kommunalleder.

5. Saker og oppgaver
Brukerutvalgene skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som gjelder:

· Organisering, tjenestetilbud, personalressurser, kompetanse, brukermedvirkning og
utviklingsarbeid ved sykehjemmet.

. Bruker- og medarbeiderundersøkelser samt andre aktuelle undersøkelser og

vurderinger.
. Rapporter fra statlige tilsynsmyndigheter.

. Aktuelle saker som gjelder sykehjemmet, tjenesteområdet eller nærområdet.

. Behandle og vedta bruk av større gaver som er gitt til sykehjemmet.

6. Evaluering
Brukerutvalget evaluerer hvert andre år.

. Evalueringsrapporten legges fram i driftsutvalget som egen sak, og gir evt innspil til
endring av mandat og retningslinjer.

Vedlegg:
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NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

John Ivar Strøm
14/487

Arkiv: 033

Saksnr.:
10/14
3/14
51/14
65/14

Utvalg
Arbeidsmil j øutvalget
Administrasj onsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
17.09.2014
25.11.2014
25.11.2014
10.12.2014

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Beiarn kommunes administrative organisering vedtas slik det fremgår av saksfremlegg.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Heidi Larsen

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 25.11.2014 sak 3/14

Beiarn kommunes administrative organisering vedtas slik det fremgår av saksfremlegg.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.11.2014 sak 51/14

Beiarn kommunes administrative organisering vedtas slik det fremgår av saksfremlegg.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Heidi Larsen

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes administrative organisering vedtas slik det fremgår av saksfremlegg.

Saksutredning:
Arbeidet med ny organisering av administrasjonen har pågått siden høsten 2012. I denne saken
fremmer vi forslag til vedtak som vil ha gyldighet en tid fremover.

Endelig vedtak i prosessen ble utsatt fra juni 2014. Administrasjonsutvalget og Formannskapet
sa seg da enige med adminsitrasjonen i at det var lurt å bruke mer tid på dialog med berørte
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parer. Den strukturen som nå ønskes vedtatt oppleves å være i tråd med de signaler som har
vært tatt opp og politisk klarert underveis i prosessen.

Arbeidsmiljøutvalget har hatt saken til behandling og tilrådd prinsippene i ny administrativ
orgamsenng.

Ledergruppen har gjennom flere arbeidsmøter jobbet med detaljer i ansvarsfordeling og
oppgaveløsning. Særlig i budsjett- og økonomiplanarbeidet kom behovet for dette frem og
rådmannen har sett seg nødt til å fremme et budsjett- og økonomiplanforslag som tar inn over
seg den ansvarsdelingen som følger av oragnisasjonssaken.

Beiarn er en liten kommune med en liten adminstrasjon. En av utfordringene har vært knyttet
til hvor man organisatorisk skal plassere de tjenestene og oppgavene som løses av ansatte på
tvers av organisasjonsstrukturen. Rådman og kommunalledere har også hatt utfordringer med
å plassere det ledermessige ansvaret til ansatte som har flere oppgaver og funksjoner.
Det viktigste resultatet av prosessen oppleves å være en tydelighet i hva som er
stabsfunksjoner og oppgaver og hva som er linjefunksjoner med tilhørende myndighet og
ansvar.

Som konkete endringer er en flere tidligere splittede oppgaver ført fra delte ansvarsløsninger
mellom stab og linje og ut i linje. Beslutninger bør tas nærmest mulig bruker, men slik at man
ikke blander forvaltningsmessige prinsipper med direkte tjenesteutøvelse, uten grundig
forhåndsrefleksjon. Den tydeligst konkete virkningen av arbeidet er at stillngen som Velferd-
og folkehelseleder forsvinner, men erstattes med et tydeligere og avgrenset stiling som
personalsjef i rådmannens stab.

Løsningen:
I staben opprettes stiling benevnt Personalsjef som erstatning for tidligere organisasjonsleder.
Til stilingen hører funksjonen som leder for stab og det overordnede ansvaret for kommunens
personalpolitikk, rekrutteringsarbeid, IT-drift mv. Personalsjef har anvisningsmyndighet for
det økonomiske rammeområdet 1.1 og personalansvar for servicetorget og IT. Økonomisjef
har personalansvar for økonomikontoret som før. Øvrig personalansvaret forblir i linje.

Linje ledes fortsatt av 3 kommunalledere, kommunalleder for Teknisk, kommunalleder for
Plan, Næring og Miljø og kommunalleder for Helse- og Omsorg. Beiarn kommune skal ikke
ha mer enn tre kommunalledere. I en periode fremover vil Oppvekst med skole- og barehage
ligge til kommunalleder for Plan, Næring og Miljø. På et senere tidspunkt er det aktuellt med
Kommunalleder for Oppvekst og Kultur, til erstatning for Plan, Næring og Miljø.
Tilhørigheten til bLa flyktningetjenesten vil mest sannsynlig da bli værende hos OK, men dette
kan det bli gjort nye vurderinger av. Likeså vil det da bli aktuelt å vurdere tilhørigheten til
næring på nytt. Plan, landbruk mv. vil bli flytet til Teknisk som det da er aktuelt å døpe om
rent navnemessig.
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Kommunalleder for Helse- og omsorg får det helhetlige ansvaret for de t j enester som i stor
grad har sortert under eget økonomisk rammeområdet, 1.3A, med tilhørende lov- og
forskriftsverk.

Det er gjort en opprydding der sosialtjenesten og flyktningetjenesten tilegges Kommunalleder
for Plan, Næring og Miljø og kan koordineres bedre og tydeligere med voksenopplæringen.
Voksenopplæringen er sentral i forhold til introduksjonsordningen i flyktningetjenesten, men
også en viktig del av tilbudet innen Oppvekst.

Vurdering:
Forslagene til ny administrativ organisering oppleves å ligge innenfor arbeidsgivers
styringsrett. Samtidig har det vært en åpen prosess der ledelesen har mottatt en rekke innspill
som er vurdert og håndtert. At vi har klart å rekruttere både ny økonomisjef og oppvekstfaglig
koordinator mens arbeidet har pågått oppleves viktig.

Mindre justeringer og overføring av ansvar mellom kommunalledere vil imidlertid kunne skje
med direkte hjemmel i kommunelovens §§ 23 og 24, uten politiske vedtak og for å sikre en
effektiv drift av kommunen, der ansvar og myndighet hører tydelig sammen.

Organisaasjonskart samt ansvars- og oppgavefordeling kan om nødvendig gjennomgås under
behandlingen i det enkelte utvalg.
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MØTEPLAN 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/534

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

44/14 Formannskapet
66/14 Kommunestyret

Møtedato
25.11.2014
10.12.2014

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.11.2014 sak 44/14
Innstiling ti kommunestyret:

Møteplan for 2015 for Beiarn Formannskap og Beiarn Kommunestyre vedtas som følger:

Beiarn Formannskap:
27. januar
13. mars
15. april,
09. juni,

25. august
14. september
15. september
06. oktober
24. november

Beiarn Kommunestyre:
04. mars
06. mai
23. juni
07. oktober
21. - 22. oktober
09. desember

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Saksutredning:
Formannskap og kommunestyre skal vedta møteplan for neste år. Administrasjonen har
utarbeidet et forslag der en forsøker å ivareta egne interesser og samtidig hensynta møter i
regionråd, feriedager i skoleåret, store kjente konferanser oL.

Vurdering:
I forbindelse med kommunevalget 14. september -15, må det påregnes tileggsm0ter i
valg styret. Valgstyret består av de samme medlemmene som Formanskapet
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Følgende møtedager foreslås:

Beiarn Formannskap:
27. januar
13. mars
15. april, med bL.a. årsoppgjøret for 2014
09. juni, med bL.a. finans- og økonomirapportering
25. august
14. september - valgstyret

15. september- valgsstyret og formannskap
06. oktober - med bL.a. budsjettregulering
24. november - med bla. a budsjett og økonomiplan 2016 - 2019

Beiarn Kommunestyre:
04. mars
06. mai - med bLa. årsoppgjøret for 2014
23. juni - med bL.a. finans- og økonomirapportering
07. oktober - konstituering av Beiarn Kommunestyre 2015 - 2018
21. - 22. oktober - med kurs dager om forvaltningsregler, habilitet og roller og tjenesteansvar
09. desember - med blant annet budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019
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