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BUDSJETT 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/3 17

Arkiv: 151

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

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Driftsutvalget
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Arbeidsmilj øutvalget
Formannskapet

Møtedato
20.1 1.2014
20.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
21. 11.2014
25.11.2014

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 Sentralledelse 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 promille
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 16/10.
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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 innstilling 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. Kommuneplanarbeidet 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
kommune sektoren 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.
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I forbindelse med budsjettarbeidet har vi også forutsatt iverksetting av ny organisasjonsstruktur
og gjort ansvar tydeligere.

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

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 tillegg 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 gjerne sprangvis
og tar tid å redusere, mens inntektene går jevn og raskt nedover.

Beiarn har avgjørende inntekter fra kraftsektoren. Konsesjonsavgift utgjør vel 3. millioner 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 mill 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 20 L 1. 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 millioner 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 milliarder. 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.
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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 milL. i 2015. Detjobbes med
en avklaring av saken.

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 mill 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 bestillingen, 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.
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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-
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 tilegg 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 tillegg 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 kommune sektoren (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
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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 knyttet til demografiske
endringer. I klartekst 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. januar utviklet seg som følger:

2000: 1.311

2001: 1.275

2002: 1.257

2003: 1.221

2004: 1. 1 83
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.
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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 millioner fra 2015 og ut planperioden til dette. Den viktigste investeringen
vurderes likevel å være bygging av selveide 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
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.

Av 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 tilleggsfinansiering det ikke er
tatt høyde for.

Driftsmessige vurderinger:

Gjennom budsjettregulering er drifta i 2014 økt med ca 2,5 milL. 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 flyktning et j eneste, innføring av ny organisasjonsstruktur og vanskene vi har hatt
innen rekruttering og personalsaker, viser tydelig nødvendigheten aven slik rydding.

12014 har vi brukt det aller meste av kommunens lille 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.
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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. Omstilling må skje og vi har det travelt. Spesielt med
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 omstillngene er gjennomført og har vist en
økonomisk gevinst.

Samfunnsmessig tilnærming til 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 kommunestrukturen - 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. Rådmannen tør igjen spå at det minst
sannsynlige er en fremtidig kommunestruktur 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 ti balansert budsjett og økonomiplan

. Statsinntektene

De viktigste inntektene får også Beiarn kommune fra staten, gjennom inntektssystemet
for kommuner. Rammetilskudd og inntekt sut jevning 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 - 1 4).
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.
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. Skatt og rammetiskudd

Med KS sin modell, forutsetningene nevnt over og administrasjonens skjøill, 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

N aturressursskatten 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.

. 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 i planperioden. Det er lagt inn et tiltak i
rådmannens budsjettforslag på dette området, verdt kr. 88.000. Tiltaket er et resultat av
at øk.sjefhar vært særlig observant og at vi nå i høst har fått en ny anledning å søke

kompensasjon for tidligere investeringer.

. Skjønnstilskuddet 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 budsjett 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
knyttet til forventet prisvekst. Kjente tall fra f.eks. interkommunale
samarbeids ordninger 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.
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. 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 premiesatsen 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 kjent er utbetalingene til pensjon langt høyere enn man fører i
driftsregnskapet. I 2015 vil netto premieavvik øke med om lag 1,7 milL. 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 oppussingIrehabilitering. 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
budsj ettforslaget fra rådmann.

. Konsesjonsl\:raft

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 201 1. Generell eiendomsskatt (hus og
hytter) 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 tillegg vesentlig med nye linjer til anleggene.
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For 2015 har vi fått tall fra sentralskattekontoret for skattesaker, SFS som også viser
verdijusteringer på gamle anlegg til SKS og Statkraft. Konkret 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 prislproduksjonselementet 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.

. 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 bankinnskuddlgevinst 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 mil. 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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MØTEPLAN 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/534

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

44/14 Formannskapet
Møtedato
25.11.2014

Rådmannens innstiling:

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

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 tileggsmøter i
valgstyret. Valgstyret består av de samme medlemmene som Formannskapet

Side 15 av 24



Sak 44/14

Følgende møtedager foreslås:

Beiarn Formannskap:
27. januar
13. mars
15. april, med bLa. årsoppgjøret for 2014
09. juni, med bLa. finans- og økonomirapportering
25. august
14. september - valgstyret
15. september- valgsstyret og formannskap
06. oktober - med bLa. 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 bLa. finans- og økonomirapportering
07. oktober - konstituering av Beiarn Kommunestyre 2015 - 2018
21. - 22. oktober - med kursdager om forvaltningsregler, habilitet og roller og tjenesteansvar
09. desember - med blant annet budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019
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PROSJEKT "SYKKL I SALTEN"

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Bjørnar Brændmo
14/520

Arkiv: 026

Saksnr.: Utvalg

45/14 Formannskapet
Møtedato
25.11.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune er positiv til prosjektet SYKKEL I SALTEN og vil delta som skissert i
utkast til prosjektbeskrivelse.

Beiarn kommune blir ikke berørt av nye traseer, men gjennom en forsterkning av allerede
etablerte sykkelruter, bla som ((Kultursykling i Misvær og Beiarm). Der vil kommunen delta i
arbeidet.

Beiarn kommune ber om at en rute fra RV17, inn med båt, sykkeltur opp dalen med
innlagte besøk av attraksjoner og opplevelser, overnatting og bespisning, retur til
Tvervik og ut med båt, vurderes tatt med i prosjektet.

Saks utredning:
Salten Regionråd vedtok i SR-sak 46/13 igangsatt en utredning av et felles sykkelprosjekt i
Salten. Salten Friluftsråd har på vegne av Salten Regionråd utarbeidet et utkast til
prosjektbeskrivelse. Utkast til prosjektbeskrivelse følger som vedlegg til saken.
Arbeidsutvalget til Salten Regionråd vedtok i AU-sak 46/14 følgende:

Enstemmig vedtak:

l. Arbeidsutvalget stiler seg bakforelagte prosjektbeskrivelse

2. Arbeidsutvalget senderforelagte prosjektbeskrivelse til kommunene og ber om
Tilbakemelding innen O l. O 1.15 på følgende:

a. Om kommunene vil delta i prosjektet slik det er skissert i prosjektbeskriveIsen
datert 28. 08.14.

b. Om kommunene slutter seg til å delta i arbeidet med traseene som berører
kommunen. Igangsetting av arbeid på de enkelte traseene forutsetter endelig
godlgenning av tiltak og budsjett/jnansiering av berørte parter.

c. Om kommunen ønsker endringer iforhold tilforeslåtte tiltak, traseer ogframdrif,
og i tilfelle hvilke?

3. Administrasjonen i Regionrådet bes på grunnlag av forelagte prosjektbeskrivelse
Søke samarbeid med Nordlandfylkeskommune, Statens vegvesen og andre
relevante nasjonale og regionale parter for å avklare deltakelse, finansielt og

økonomisk mulighetsrom før saken tas opp i første Arbeidsutvalgsmøte i 2015.

På den bakgrunn fremmes saken til politisk behandling i Beiarn kommune

Side 17 av 24



Sak 45/14

Bakgrunn:
Sykkel som reiselivsprodukt har vært et av satsningsområdene både for Nordland
fYlkeskommune og Innovasjon Norge. Denne type opplevelsesturisme har hatt en stor økning
også i vårt distrikt, men undersøkelser som er gjort viser at potensialet er meget stort.
Målet med prosjektet er å etablere et godt tilbud for tursykling i Salten, både for regionens
egne innbyggere og for besøkende.
I tillegg til at dette også er et meget godt tiltak sett i folkehelseperspektiv så er målet at
tiltakene skal gi :

1. Økt bruk av sykkel og mere nærferie for egne innbyggere.

2. Økt verdiskapning for reiselivet i regionen.
3. Øke regionens attraktivitet.

Vurdering:
Interessen for sykling har hatt en formidabel økning de siste årene. Både for trim, tursykling
og konkurranse. Potensialet for tursykling er formidabel for regionen og det vil utvilsomt også
komme Beiarn til gode, selv om våre tilbud på dette området er forholdsvis begrenset.
Kan vi få inn denne ((rene Beiarturem) som beskrevet i forslag til vedtak, så vil denne kunne bli
kj empeinteressant.
For Beiarn kommune sin del så er det minimale kostnader med en deltagelse i dette prosjektet.
Eventuelle kostnadsdrivende tiltak fremgår av siste avsnitt på side 10 i prosjektbeskriveIsen,
men dette anser jeg som så bagatelmessige at de kan håndteres uten ekstra midler.

Vedlegg:
AU - sak 46/14 og utskrift av møteprotokoll.
SYKKEL I SAL TEN - utkast til prosjektbeskrivelse.
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Utskrift fra møteprotokoll
Møte i: Arbeidsutvalget
Dato: 5. september 2014

Sak: AU~sak 46/14
Sykkel i Salten - prosjektbeskrivelse og videre prosess

Enstemmig vedtak:

1. Arbeidsutvalget stiller seg bak forelagte prosjektbeskrivelse.

2. Arbeidsutvalget sender forelagte prosjektbeskrivelse tíl kommunene og ber om tilba-
kemelding innen 01.01.15 på følgende:

a. Om kommunen vil delta i prosjektet slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen
datert 28.08.14.

b. Om kommunen slutter seg til å delta i arbeidet med traseene som berører
kommunen. Igangsetting av arbeid på de enkelte traseene forutsetter endelig
godkjenning av tiltak og budsjettinansiering av berørte parter.

c. Om kommunen ønsker endringer i forhold tI foreslåtte tiltak, traseer og fram-
drift, og i tilfelle hvilke?

3. Administrasjonen i Regionrådet bes på grunnlag av forelagte prosjektbeskrivelse sø-
ke samarbeid med Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre relevante
nasjonale og regionale parter for å avklare deltakelse, finansielt og økonomisk mulig-
hetsrom før saken tas opp Î første Arbeidsutvalgsmøte i 2015.
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Arbeidsutvalget i Salten RegionrAd
Møte 5. september 2014

Saksframlegg
Side: 1 av 2

AU-sak 46/14 SYKKEL I SAL TEN - PROSJEKTBESKRIVELSE OG
VIDERE PROSESS

Innledning:

I SR - sak 46/13, vedtok Regionradet utredning av et felles sykkelprosjekt i Salten. A U ble
tillagt rollen med a godkjenne budsjett og finansieringsplan, organisasjonsplan og
framdrifsplan. i tillegg forutsetter vedtaket positive vedtak i deltakende kommuner for
eventuell igangsettng.

Beskrivelse:

Salten Friluftsråd har på vegne av Salten Regionråd utarbeidet et utkast ti
prosjektbeskrivelse innenfor de rammene som ble git av Regionrådet. Utkastet presenterer
forslag til faktisk innhold, organisering og budsjett. ProsjektbeskriveIsen er et utkast med
store rom for justeringer. Dette slik at kommunene og andre framtidige
prosjektsamarbeidsparter kan påvirke hvilke traseer og titak som tas inn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skisserer at en i løpet av fire år etablerer et sykkelruteneft i Salten som
berører alfe kommunene i regionen. Samtidig vil tiltakene bygge Saften til å bli en attraktiv
sykkeldestinasjon. I all hovedsak vil eksisterende infrastruktur bli benyttet. Unntaket er
sykkelruta fra Saltfjellet ti Bodø, hvor det ma bygges noen kifometer ny trase.

Det foreslås å etablere et hovedprosjekt som har som oppgave å gjennomføre fellestmak, gi
faglig støtte og koordinere tilakene på de enkelte delstrekningene. Arbeidet på
delstrekninger foreslås gjort gjennom etableringen av egne delprosjekter for disse. i ti/legg
bør det etableres et eller flere bedriftsnetfverk for å få utnyttet det kommersielle potensialet
som ligger i prosjektet og samtidig sikre et fullverdig tifbud ti de som benytter seg av
sykkelrutene.

i hovedprosjektet skisseres det en prosjektlederkapasitet på totalt 60 % stillng, fordelt med
30 % på Friluftsrådet og 30 % på ((Salten Reiseliv1 )). Øvrig arbeidskapasitet forutsettes løst
innenfor rammene til de deltakende organisasjonene. Fysiske titak må søkes finansiert
eksternt eller bevilges over veíeier/annleggseiers egne budsjett. Endelig budsjett og
fínansieringsplan kan ikke settes opp før vi har avklaring på hvilke tiltak som faktisk skal
gjennomføres.

Vurdering:

De fysiske og organisatoriske forutsetningene for å igangsette en sykke/satsíng i Salten er
gode, jf vedlagt utkast ti prosjektbeskrivelse. For at Salten Regionråd skal kunne sette i
gang arbeidet, må det foreligge forpliktende vedtak om deltakelse fra Statens vegvesen,
Nordland fylkeskommune og deltakende kommuner. Først med disse vedtakene, vil vi ha et
grunnlag for å søke prosjektfnansiering ut over det som alt foreligger.

J Framtidigfelles destinasjonlreiselivssatsing

Arkiv: au "sak 4614 " sykkel i salten.doc Utskriftsdato: 24.09.14 Slgn: fbs,
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Hovedprosjektet forutsetter at en får etablert sykkelruter i hele eller store deler av Salten.
Etableringen aven sykke/rute forutsetter at alle kommunene på de/strekningen deltar. Den
første brikken som må på plass er derfor forpliktende vedtak om deltakelse fra et tistrekkelig
antall kommuner. Ambisjonsnivået /okalt vil igjen legge føringer på hvor mye ressurser som
legges i et hovedprosjekt. Kommunene må derfor også avklare sit ambisjonsnivå i forhold til
det som er beskrevet i prosjektbeskrive/sen.

Kommunenes budsjettarbeid avslutles i november/desember. Det er derfor naturlig at vedtak
om deltakelse i prosjektet tipasses dette. Det betyr at et eventuelt vedtak om igangsettng
kan gjøres i første regionrådsmøte i 2015. DeUe er tidlig nok til å overholde den
fylkeskommunale søknadsfristen 1. mars.

Forslag til vedtak (innstilling):
1. Arbeidsutvalget/Regionrådet stiller seg bak fore/agte prosjektbeskrivelse.

2. ArbeidsutvalgetiRegionrådet sender forelagte prosjektbeskrivelse ti kommunene og
ber om tibakemelding innen 01.01.15 på følgende:

a. Om kommunen vil delta i prosjektet slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen
datert 28.08.14.

b. Om kommunen slutter seg ti å delta i arbeidet med traseene som berører
kommunen. Igangsettng av arbeid på de enkelte traseene forutsefter endelig
godkjenning av titak og budsjett/finansiering av berørte parter.

c. Om kommunen ønsker endringer i forhold til foreslåtte tilak, traseer og
framdrift, og í tilfelle hvilke?

3. Administrasjonen i Regíonrådet bes på grunnlag av forelagte prosjektbeskrivelse
søke samarbeid Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre relevante
nasjonale og regionale parter for å avklare deltake'se, finansielt og økonomisk
mulighetsrom før saken tas opp i første Arbeidsutva/gs/Regionrådsmøte i 2015.

Bodø, den 29.08.2014

Kjersti Bye Pedersen
sekretariats/eder

Bjørn Godal
prosjektleder

Trykt vedlegg:

Prosjektskisse
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Sykkel i Salten

Innledning
Sykkel i Salten er en samordnet satsing på tur- og turistsykling mellom Salten Regionråd,

kommunene, destinasjonsselskap, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre aktuelle

organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Salten Regionråd er prosjekteier og AU i Regionrådet er

styringsgruppe. Salten Friluftsråd og ((Reiseliv i Saltem) har delt prosjektlederansvar. ((Reiseliv i

Saltem) er en tenkt kobling mot det arbeidet som nå pågår med å etablere felles

destinasjonsselskap/reiselivsutvikler i Salten. Prosjektet krever at de kommuner med utvalget

sykkelruter i sin kommune, deltar i prosjektet. Salten Friluftsråd står bak prosjektbeskrivelsen.

Potensialet for sykkel som reiselivsprodukt
Sykkel som reiselivsprodukt er et av satsingsområdene til Innovasjon Norge og Nordland

fylkeskommune. Det pågår derfor et betydelig markedsarbeid som presenterer Norge som
sykkeldestinasjon i utlandet. Tendensen i reiselivsmarkedet er helt klar på at stadig flere ønsker

aktive opplevelser når de ferierer i Norge. Sykkel er sammen med spaferie den ferieformen som

legger mest penger igjen lokalt. Sommeren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse av nordmenns
bruk av sykkel i ferie/fritidssammenheng. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og Kaizen AS

med finansiell støtte fra Innovasjon Norge og Statens vegvesen region SØL Resultatene fra analysen

viser at omlag 500.000 nordmenn brukte sykkel i forbindelse med feriereiser i Norge de siste tre

årene. Disse feriereisene sto for nesten 1 milL. overnattinger fordelt på egne feriehus og

kommersielle overnattingsbedrifter. Driverne eller motivene knyttet til dette overnattingsvolumet er

sannsynligvis ikke bare sykling. På spørsmål om framtidig bruk av sykkel på feriereiser i Norge er det

hele 1,9 milL. nordmenn som svarer at de er meget eller ganske interessert i dette. Dette viser at det

er et potensial på nesten en tredobling i dette markedet. Vel 60% av dette potensialet er såkalt

basesykling med utgangspunkt i samme overnattingssted. (Hentet fra cyklingnorway.com)

Hva skal vi ha ut av dette?
Det skal etableres et godt tilbud for tursykling i Salten både for regionens egne innbyggere og

besøkende. Hovedfokus rettes mot sykkel ruter langs vei, men opplevelsene kan krydres med

terrengsykling, der det ligger til rette for det. Tiltakene skal gi:

1. Økt bruk av sykkel og mer nærferie for egne innbyggere

2. Økt verdiskapning i reiselivet i regionen
3. Øke regionens attraktivitet

Hva skal tilrettelegges?
Det skal legges til rette for gode og varierte sykkelopplevelser i Salten. Regionen skal fremstå som en

attraktiv sykkeldestinasjon. Sykkelruter skal etableres i alle Saltenkommunene, flere av disse med

status som nasjonale sykkelruter. Sykkel skal bli et spissprodukt for reiselivssatsingen i regionen.
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Sykkelruter
En sykkelrute er en sammenhengende sykkeltrase, kort eller lang, tung eller lett, teknisk enkel eller

krevende, asfaltvei eller sti, men hele strekningen må være egnet for aktuell type sykkeL. Ruta må

være tilfredsstillende trafikksikker, men kan variere i standard undervegs, både med hensyn til

dekke, trasebredder og stigningsforhold. Sykkelrutene bør ha attraksjoner og en kvalitet som gjør de

fristende å ta i bruk. Informasjonsjmerkesystemer må gjøre det greit for syklister å finne fram og

gjøre seg kjent på forhånd om hva som møter dem undervegs. Sykkel ruter aven viss lengde bør ha

mulighet for overnatting og bespisning (helst Syklist velkommenbedrifter), med tilfredsstillende

avstand undervegs. Det er en stor fordel om det også finnes muligheter for å leie sykler av

tilfredsstillende kvalitet, verksted og muligheter for sykkel-, person- og bagasjetransport, dersom det

legges opp til A - B sykling.

Sykkeldestinasjon
En sykkeldestinasjon er et geografisk område som er godt tilrettelagt for sykkel, flere sykkelruter

med varierte lengder, ulik fysisk utfordring og ulike aktivitetsmuligheter (tursykling, bysykling,

landeveissykling, terrengsykling,...). Det bør legges til rette både for basesykling (sykkelruter hvor du

bor et sted) og A - B sykling. Destinasjonen må ha et variert overnattings- og serveringstilbud. En

velfungerende destinasjon må ha en organisering som sikrer god koordinering og drift over tid.

Offentlg kommunikasjon
For å få et velfungerende turrutenett for sykkel er det nødvendig med en god kobling mot offentlig

kommunikasjon som kan frakte sykler, bagasje og personer. Dette er viktig både for å sikre

sammenhengen i rutene og evt. bagasjetransport, transport til startsted eller hjemtransport fra
avslutningen av sykkelturen. Det er viktig med forutsigbarhet, god informasjon om og regularitet i
rutetilbudet. i tillegg bør det være en koordinering mellom ulike transportører hvis dette er viktig for
sammenhengen i en sykkel rute. Der plassen er begrenset for transport av sykler, bør det være mulig

å reservere plass for denne. Følgende offentlige transport er viktig i Salten:

. ferge

. båt

. buss

. tog

Overnatting og bespisning
På lengre ruter og i knutepunkt for basesykling må det være muligheter for overnatting og bespisning

med fasiliteter tilpasset syklister. Det er gunstig hvis en har et spekter av muligheter, fra naturlige

teltplasser til hotellstandard. Matbutikkerjkiosker og serveringssteder er også viktige i etablering av

sykkelrutene fordi syklister ønsker å minimere bagasjebehovet. Serveringssteder kan i seg selv være

en attraksjon på ruta.

Sykkelutleie j sykkeltransportjverksted
For tilreisende er utleie av sykkel ofte avgjørende for valg av destinasjon. Syklene som er til leie bør

ha en standard som står i stil med det som kreves for å sykle sykkelrutene på destinasjonen og være i

god stand. Det er en stor fordel om sykler er tilgjengelig på eller nært trafikknutepunkt som flyplass,

togstasjon eller havner. For ut- og inntransport av sykler fra startjstoppsted bør det være tilbud om
sykkeltransport i kobling med sykkelutleie. Utleier bør ha et samarbeid med aktuelle

sykkelreparatører i regionen.
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Attraksjoner
Sykkelruter uten attraksjoner, vil få minimal bruk. Det er svært viktig å være bevisst på å legge til
rette for varierte opplevelser, både innenfor kultur, mat, natur og landskap. Klarer man gjennom

sykkelrutene å koble flere attraksjoner, vil det være en stor fordeL.

Digital og analog informasjon
God informasjon er avgjørende for velfungerende sykkelruter. Det bør foreligge både digital og

analog informasjon. Turbøker, papirkart, kart- og reiselivsportaler, apper, turkort, foldere og sosiale
medier er eksempler på aktuelle informasjonskanaler. Informasjonen bør utformes slik at den er
enkel å sy sammen i naturlig sammenhengende sykkelruter. Digital informasjon bør legges i

eksisterende og ikke egne, spesialsydde løsninger. Dette både av hensyn til synlighet, tekniske

utfordringer og drift/utvikling av løsning. Informasjonen bør blant annet inneholde følgende:

. beskrivelse av sykkelrutene (tekst kart, bilder) for planlegging og gjennomføring

. sykkelutleie

. relevant offentlig transport med til enhver tid oppdatert ruteinformasjon

. overnatting, matbutikker og bespisning

. severdigheter, attraksjoner og aktiviteter

. driftsansvarlig og kontaktinformasjon

Syldist velkommensertifisering
Syklist velkommen er en sertifiseringsordning for sykkelvennlige bedrifter og destinasjoner, for

eksempel stilles det krav om sykkelparkering, dusj- og klestørkemuligheter på overnattngssteder

som skal sertifiseres. Det må også være spisemuligheter på eller like ved bedriften. Ordningen skal

sikre kvaliteten på sykkelopplevelsen. Samtidig gir Syklist velkommenordningen bedret synlighet i

nasjonale reiselivsportaler. Ordningen driftes av Stiftelsen Sykkelturisme i Norge. De har som mål å

utvikle Norge som sykkelferiedestinasjon og er etablert blant annet i et samarbeid mellom flere

fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Statens vegvesen. Sertifiseringen innebærer en årlig avgift for

de som blir sertifisert. Det vil være svært ønskelig å få både destinasjon og flest mulig bedrifter

godkjent etter ordningen. Mer informasjon finnes på cyklingnorway.no.

. I. :,1',..- -
Bedriftsnettverk
Et nettverk av velfungerende kommersielle bedrifter med felies fokus på gode tilbud til syklister er
avgjørende for å få til et attraktivt tilbud for tur- og turistsykling. Samtidig vii nettverket være et
viktig verktøy for å få utnyttet den markedsmessige verdien av prosjektet så godt som mulig.
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Bedriftsnettverk er en arbeidsmetode etablert av Innovasjon Norge. Det er et tilbud til små og
mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende
samarbeid.

Mange bedrifter har behov for å få hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit,
identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter. Dette tilbudet gir bevisstgjøring og
synliggjøring av potensialet i hver bedrift, kompetanse knyttet til nettverksavtaler og andre juridiske
avtaler, kjennskap til arbeidsprosesser, verktøy og konsulenter som kan brukes i nettverksutvikling.

Innovasjon Norge stiller følgende krav til nettverkene:
. nettverket må bestå av bedrifter med vilje og evne til å forplikte seg
. nettverket må ha internasjonalt potensial

. store bedrifter kan være med i nettverket, men ikke dominere

. antaii bedrifter ¡ et nettverk er gjerne tre eiier flere

. nettverkene kan være både horisontale og vertikale

. bedriftene i nettverket kan være spredt geografisk

. etablerte nettverk som ønsker å videreutvikle seg kan også søke ytterligere finansiering

i forbindelse med sykkelprosjektet er det aktuelt å danne nettverk av bedrifter som ønsker å arbeide
med tur- og turistsyklister som en del av sitt kundegrunnlag.

Tjenestedesign
Tjenestedesign handler det om å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon
og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet, både for
tjenestetilbyder og kunde.

Tjenestedesign kan beskrives som design av tjenester som gir økt verdi både for leverandør og
bruker. Ved å gjennomføre en strategisk satsning på dette området, har en muligheten til å:

. gi kundene/ brukerne verdifulle opplevelser over tid

. øke sin konkurranseevne; fremstå som unik og bli den foretrukne

. oppnå optimal effektivitet i hele bedriftens verdinettverk

. øke bedriftens totale lønnsomhet

(hentet fra norskdesign.no)

I sykkelsatsingen handler dette om å sy sammen fysiske infrastrukturtiltak, attraksjoner,
informasjonstiltak og kommersielle tilbud til en kvalitativt god helhet for brukerne. Det må være
fokus på tjenestedesign i initierings- og gjennomføringsfasen.

Utgangspunktet for sykkelsatsing i Salten

Forutsetninger
Salten ligger både geografisk og infrastrukturmessig godt til rette både for base- og A - B sykling.

Kombinasjonen av vei, båt, buss og bane gir mange muligheter. Samtidig er det klart at det er en del

utfordringer. Hovedutfordringen knytter seg til veier med mye (tung)trafikk. Dette gjelder i all
hovedsak E 6 og RV 80. I tillegg gjør mange tunneler på E 6 fra Rognan til Fauske, fra Straumen til

Mørsvikbotn og Svartistunnelen på FV 17 fra Halsa til Fykan disse strekningene uaktuelle. Det samme

gjelder Steigentunnelen på FV 835 fra Tømmernes til Forsan. Ved siden av de ordinære
fergestrekningene er Nordlandsbanen, hurtigbåten Nordlandsekspressen og bygdebåtruta i Folda

avgjørende for å få til velfungerende, helhetlig tilbud i Salten. Flyplassen i Bodø, sammen med

Hurtigruta og Nordlandsbanen gjør det enkelt for sykkelturister å komme til regionen.
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Sluttført og igangsatt arbeid
Nasjonal sykkel rute 1, er ferdig skiltet i Salten. Den følger FV 17 sørfra til Bodø og fortsetter fra

Moskenes og videre nordover til Kirkenes. Statens vegvesen har skiltet ruta.

Saltdal kommune har over flere år jobbet med sykkel ruta fra Storjord til Saksenvik. Arbeidet er en del

aven nasjonal satsing, ((Naturarven som verdiskapen). Traseen skal åpnes våren 2015. I tillegg har

man gjennom prosjektet jobbet med å forlenge traseen fra Storjord til Polarsirkelen. I den

forbindelse er det påbegynt et arbeid med prosjektering og formelle godkjenninger, blant annet fra

vernemyndighetene (positive signaler, men endelig godkjenning vii først kunne vurderes når

prosjektet er ferdig prosjektert). Prosjektet har også tatt initiativet for å koble sykkelruta gjennom

Saltdal til Saltstraumen og Bodø. Dette arbeidet er nå startet og finansieringen er på plass. Denne
delen av prosjektet ledes fra STImuliprosjektet i Bodø, hvor Salten Friluftsråd har prosjektledelsen.

forhold til sykkeltilrettelegging jobber STImuliprosjektet i Bodø blant annet med tilrettelegging for

by-, tur- og terrengsykling i tillegg til koblingen med Saltdalsprosjektet via Saltstraumen, Skjerstad og

Breivika til Rognan.

Sykkelruta fra Bodø til Kjerringøy og videre til Steigen og Hamarøy har blitt markedsført og brukt av

mange syklister, men her er det gjort lite eller ingen tilrettelegging. Ruta er kåret til en av Norges

fineste sykkelruter.

Nordland fylkeskommune ga i 2011 ut boka ((Sykkelturer i Nordland)). Her er følgende sykkelruter i

Salten beskrevet:

. Sykkelrute 1 (FV 17)

. Nærtursykling i Bodø

. Kultursykling i Misvær og Beiarn

. Sykling fra (Bodø) Fauske til Røsvik
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. Sykling fra Sjønstå til Balvassdemningen

. Fra (Bodø) Kjerringøy til Tranøy

. Rundturer i Steigen

Samlet betyr dette at regionen har et godt utgangspunkt for å starte en sykkelsatsing rettet mot
tursykling for egne innbyggere og besøkende.

Aktuelle traseer som kan inngå i prosjektet
Nedenfor følger en opplisting av aktuelle sykkelruter i Salten. Årstall er satt inn for å indikere aktuell

ferdigstilleise. Listen er å regne som et forslag på ruter og aktuelle ferdigstillingstidspunkt og er ment

som et utgangspunkt for drøfting (Bokstavene henviser til vedlagt kart).

2015

A: Nasjonal sykkelrutel: Ågskaret / Vågaholmen - Bodø (Avstikker Sandhornøya: Al)
Ruta er en del av nasjonal sykkel rute 1 fra Svinesund til Kirkenes. Ruta følger FV 17 og RV 80. Fra

Bodø går ruta videre til Moskenes. Sykkelruta går langs trafikkert asfaltert vei og er ferdig skiltet av

Statens Vegvesen. De har også driftsansvaret. Det er aktuelt å skilte avstikker om Sandhornøya.

Ruta berører følgende kommuner: (Rødøy), Meløy, Gildeskål og Bodø.

Ruta følger: Statlig, fylkeskommunal og kommunal (Bodø) vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Avklare og motivere Statens vegvesen til bedre skilting.

. Kvalitetssikre mulighetene for å koble turen med Hurtigbåten Nordlandsekspressen, buss

Bodø - Halsa, samt fergene Vassdalsvik - Ørnes og Horsdal- Sund (for en alternativ vei rundt
Sandhornøya). Bygdebåten i Beiarfjorden er også relevant for en alternativ vei via Beiarn.

. Avklare mulighetene for sykkelleie og transport av bagasje.

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Legge ruta inn i aktuelle turportaler

. Lage folderjturkort som presenterer ruta

Oppgaver (lSalten reiseliv)):

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

Oppgaver berørte kommuner:

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnattng,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hoved ruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta
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B: Storjord - Rognan (Avstikker tiSaksenvik)
Traseen er på det nærmeste ferdig. Det gjenstår noen mindre arbeider rundt Tømmernes og

Røkland. I tillegg gjenstår all skilting/merking. Ruta går i all hovedsak på lite eller ikke trafikkerte veier

og i all hovedsak på grus. Saltdal kommune er ansvarlig for arbeid og drift.

Ruta berører følgende kommuner: Saltdal kommune.

Ruta følger: Privat, kommunal og fylkeskommunal vei.

Oppgaver Saltdal kommune:

. Ferdigstille gjenstående deler av traseen med grusing og flytting av gjerde

. Skilte og merke traseen

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kvalitetssikre mulighetene for transport av sykkel med toget

. Avklare mulighetene for sykkelleie og transport av bagasje.

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Legge ruta inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer ruta

Oppgaver (6alten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

2016

c: By jmarkasykkelruter i Bodø
By- og markasykling kvalitetssikres/etableres i Bodø forbindelse med STimuli prosjektet. Salten

Friluftsråd har prosjektledelsen på dette. Bodø kommune har driftsansvaret for det som etableres.

Ruta berører følgende kommuner: Bodø kommune.

Rutene følger: Stier i utmark, privat, kommunal, statlig og fylkeskommunal vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Ferdigstille gjenstående arbeid

. Skilte og merke

. Kvalitetssikre mulighetene for transpôrt av sykkel med tog/bybuss

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer mulighetene

Oppgaver (6alten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift
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. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

D: Rognan - Bodø (med alternativ Dugnadsvegen: Dl og Beiarn - Kjellng: D2)
Prosjektet Rognan - Bodø langs Skjerstadfjorden, vil gi en flott sykkeltur langs Skjerstadfjorden.

Sykkel ruta kobler sammen A og B. Traseen vil være en blanding av grusvei, grussti og asfalt. Her

gjenstår etableringen av 2,5 km sykkelsti og skilting/merking. Tiltaket er finansiert og kontakten med
grunneierne er positiv. Det er realistisk å kunne ferdigstille den nye traseen høsten 2015. Bodø

kommune tar driftsansvaret for de traseene som ikke går langs fylkeskommunal eller statlig vei. I

tillegg til hovedtraseen er det aktu~ å etablere sykkel rute 'i~~ugnadsveien ~g..tlrBe1'ãl'f1-m"ed~,

P'.irig mot NãSi~ syk~.:I~ut: ;. på Kjell~ng vi~.fjordruta ~~ til Kjelll1g,

Ruta berører følgende kommuner: Saltdal og Bodø kommuner. (02 berører i tillegg Beiarn og

Gildeskål kommuner)

Hovedruta følger: kommunal, statlig og fylkeskommunal vei.

Alternativene følger: Fylkeskommunal vei (og kommunal veit?))

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Besørge grunneieravtaler

. Ferdigstille gjenstående arbeid med traseen

. Finne finansiering, skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Kvalitetssikre mulighetene for transport av sykkel med tog/buss og for avstikker til Beiarn

med fjord ruta i Beiarfjorden

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer mulighetene

Oppgaver ((Salten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Opp' er berørte kommuner:
Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hoved ruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta..

A1JiCv:t LA
O~GG~VG
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E: Bodø - Bogøy (med alternativ Enge/øya rundt: El)r - - - - - - L
i

~
,

I

-
Sykkel ruta går fra Bodø via Kjerringøy, Tårnvik, Nordfold til BogØY. Traseen kobler seg til A og D. Ruta

har et fantastisk utgangspunkt og er allerede kåret til en av Norges fineste sykkelturer og er

beskrevet i flere sykkelguider. Fra Bodø til Kjerringøy er det moderat trafikk, mens fra Kjerringøy og i

Steigen er det lite trafikk på aktuelle strekninger. Turen har lite stigning og følger asfalterte veier. På
traseen er det aktuelt med flere avstikkere i Steigen. Det vil ikke være aktuelt med

traseopparbeidelse j denne ruta. Skilting og merking vii være viktig i tillegg til avklaringer og utnytting

av mulighetsrommet knyttet til hurtigbåten Nordlandsekspressen og bygdebåten i Folda.

Ruta berører følgende kommuner: Bodø og Steigen kommuner.

Hovedruta følger: Fylkeskommunal vei.

Alternativ følger: Fylkeskommunal vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Finne finansiering, skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Sjekke ut mulighetene for og evt økning av kapasitet på transport av sykkel og evt

rutetilpassing på bygderuta i Folda, også med tanke på bedre kommunikasjon med

hurtigbåten fra BogØY til Skutvik

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler

. Lage folderjturkort som presenterer mulighetene
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Oppgaver (6alten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Oppgaver berørte kommuner:

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkel utleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hovedruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

F: Bogøy - Skutvik - Oppeid - Bognes (med avstikker Tranøy: Fl)

Sykkelruta er en fortsettelse av rute E. Den bindes sammen av hurtigbåten Nordlandsekspressen til

Skutvik. Med utgangspunkt i Skutvik, vil ferga Skutvik - Svolvær eller hurtigbåten binde sykkelrutene i

Salten sammen med rutene i Lofoten. Veiene i Hamarøy har lite trafikk og det er mange aktuelle

attraksjoner å oppsøke. En kobling mot Bognes fører sykkelruta inn på EG og en vei med relativt høy

trafikkbelastning. Traseen prioriteres likevel fordi den binder sammen sykkelmulighetene opp til

Narvik, Lødingen og Harstad.

Ruta berører følgende kommuner: Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommuner.

Hovedruta følger: Statlig og fylkeskommunal vei.

Alternativene følger: Fylkeskommunal og kommunal (Hamarøy) vei.
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Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Finne finansiering, skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Sjekke ut mulighetene for og evt økning av kapasitet på transport av sykkel og reservasjon på

buss Bodø - Ulvsvåg - Oppeid.

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer mulighetene

Oppgaver (6a/ten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommen bedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Oppgaver berørte kommuner:

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hovedruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

2017

G: Tverlandet - Fauske - Røsvik - Tilmvik
Ruta gir mulighet for rundturer med utgangspunkt i Bodø og Fauske. Ruta har mange kvaliteter

knyttet til natur og kulturopplevelser. Med koblingen mot rute A, B, D og E kan den også inngå i

lengre turer. Ruta følger i stor grad lite trafikkerte veier. Unntaket er RV 80 som er regionen mest

trafikkerte vei. Mest kritisk er strekningen fra Valnesfjord til Tverlandet. Her er det det et alternativ å

ta sykkel på tog eller buss. Frekvens og rute på Bygdebåtruta i Folda er avgjørende for at denne ruta

skal fungere. (bygderute i Folda, buss, Tog Fauske, Valnesfjord, Bodø)

Ruta berører følgende kommuner: Bodø, Sørfold og Fauske kommuner.

Hovedruta følger: Privat (Fauske) kommunal (Fauske), statlig og fylkeskommunal vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Finne finansiering, skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Sjekke ut mulighetene for og evt økning av kapasitet på transport av sykkel og reservasjon på

buss Fauske - Bodø og bygderuta i Folda.

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler
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. Lage folder/turkort som presenterer mulighetene

Oppgaver (lSalten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Oppgaver berørte kommuner:

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hoved ruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

H: Tårnvik - Røsvik - Strøksnes - Ulvsvåg
Ruta gir mulighet en alternativ sykkelrute til E - F utenom EG. Ruta har mange kvaliteter knyttet til

natur og kulturopplevelser og man unngår alle tunnelene langs EG i Sørfold. Med koblingen mot rute

A, B, D, E og F kan den også inngå i lengre turer. Ruta følger i stor grad lite trafikkerte veier. Unntaket

er E G fra Mørsvikbotn til Ulvsvåg. Det er et alternativ å ta sykkelen på buss på strekningen. Etablering

av ruta må koordineres med omlegginger/utbedringer av E G gjennom Sørfold. Frekvens og rute på

Bygdebåtruta i Folda er avgjørende for at denne ruta skal fungere.

Ruta berører følgende kommuner: Bodø, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord kommuner.

Hovedruta følger: Statlig og fylkeskommunal vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd:

. Kartlegge status på ruta

. Finne finansiering, skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Sjekke ut mulighetene for og evt økning av kapasitet på transport av sykkel og reservasjon på

buss Fauske - Bodø og bygderuta i Folda.

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruter inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer mulighetene

Oppgaver (lSalten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Oppgaver berørte kommuner:
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. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkel utleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hovedruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

2018

I: Lønsdal .- Storjord
Ruta er en videreføring av sykkelrute B. Sykkelruta følger Nordlandsbanen fra Lønsdal til Kjemåga

stasjon. i 2018 er Nordlandsbanen 75 år i dette området. En åpning av sykkelruta her vil være en flott
markering av dette. Traseen følger i all hovedsak den gamle trallebanen som ble brukt i forbindelse

med jernbaneutbyggingen. Ruta vil her gå gjennom fantastiske landskapsrom med mange krigs og

anleggskulturminner. Over en strekning på 1,4 km må det etableres helt ny sykkelsti. Arbeidet krever

god terrengtilpasning, god finansiering. Ruta går i all hovedsak i Saltfjellet landskapsvernområde og

tilretteleggingen vil kreve dispensasjon fra vernebestemmelsene. Positive signaler på dette er gitt,
men saken er ikke endelig realitetsbehandlet. Koblingen til Lønsdal er viktig for å sikre god kobling

med jernbanen for sykkel og persontransport.

Ruta berører følgende kommuner: Saltdal kommune.

Hovedruta følger: Privat (Statskog/Jernbaneverket) og ny kommunal (evt Jernbaneverket/Statskog)

vei.

Oppgaver Salten Friluftsråd i samarbeid med Saltdal kommune:

. Prosjektere og få laget et endelig prospekt for prosjektet i samarbeid med Saltdal kommune

(finansiering sykkel prosjektet i Saltdal)

. Avklare eierskapet til traseen og mulig samarbeid med Jernbaneverket

. Søke godkjenninger og finansiering

. Skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruta inn i aktuelle turportaler

. Lage folder/turkort som presenterer muligheten

Oppgaver Saltdal kommune:

. Anlegge sykkeltraseen, evt i samarbeid med Jernbaneverket

. Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnattng,

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk...)

. Bidra i arbeidet med skiltplaner

. Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie

. Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hoved ruta

. Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

Oppgaver (rSalten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta
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. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

J: Bolna - Polarsirkelen - Lønsdal
Ruta går over Saltfjellet og kobler seg sammen med rute G. Traseen følger i stor grad gamle E6 og vil

med unntak av noen få bruer være lite ressurskrevende å etablere. Fra Sukkertoppen til Bolna er den
gamle vegen restaurert og driftes av Statens Vegvesen. Dette vil være den eneste sykkel ruta i

regionen som går i høgfjellet og i reiselivssammenheng er det et stort poeng at den krysser

polarsirkelen. Utfordringen med denne traseen er at man ikke har noen offentlig kommunikasjon

til/fra Bolna eller Polarsirkelen. Det er mulig at et planlagt krysningsspor på Saltfjellet kan løse dette.

Ruta berører følgende kommuner: Saltdal og Rana kommuner.

Hovedruta følger: Privat (Jernbaneverket) og statlig vei (evt ny kommunal vei; Saltdal).

Oppgaver Salten Friluftsråd i samarbeid med Saltdal kommune:

. Prosjektere og få laget et endelig prospekt for prosjektet

. Avklare eierskapet til traseen og mulig samarbeid med Jernbaneverket

. Søke godkjenninger og finansiering

. Skilte og merke i samarbeid med veieier (inkl evt avstikkere)

. Kartlegge villcampmuligheter langs ruta

. Avklare mulighetene for sykkelleie

. Legge ruta inn i aktuelle turportaler

. Lage folderjturkort som presenterer muligheten

Oppgaver Saltdal kommune:

. Anlegge sykkeltraseen, evt i samarbeid med Jernbaneverket

Oppgaver (6alten reiseliv)):

. Ajourføre oversikter overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta

. Bidra i arbeidet med produktutvikling, pakking, markedsføring

. Motivere bedrifter til å bli syklist velkommenbedrift

. Distribusjon og oversettelse av informasjonsmateriell

. Bidra i arbeidet med å få etablert et bedriftsnettverk på sykkelturisme

Organisering

Hovedprosjekt
Det foreslås at arbeidet med å få tiltak på plass organiseres som et prosjekt med en varighet på fire

år. Start 1.6. 2015 og avslutning 1.6.2019. Hovedprosjektet må gis en finansiering før prosjektet kan

igangsettes. Hovedprosjektets oppgave er å:

. koordinere arbeidet i regionen, mellom delprosjektene og mot bedriftsnettverket

. bidra i arbeidet med finansiering av underprosjekt

. sikre framdrift og kvalitativt god gjennomføring av hele prosjektet

. bidra til avklaring av felles problemstillinger knyttet til delprosjektene
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. bidra i arbeidet med tiltaksplaner

. bidra i øvrig arbeid i delprosjektene der det er rasjonelt eller nødvendig for å sikre

ka pas itet/fra md rift

. etablere felles tjenesteprofil og standard på arbeidet

. utarbeide felles informasjons-, kart- og markedsføringsmateriell

. utvikle og stå ansvarlig for nettpresentasjonen av prosjektet

. etablere felles driftsrutiner

.

Prosjekteier: Salten Regionråd

Styringsgruppe: AU i Regionrådet

Prosjektledelse: Delt mellom Salten Friluftsråd (0,3 årsverk) og ((Salten Reiseliv)) (0,3 årsverk)

Prosjektgruppe: Nordland fylkeskommune (samferdsel og reiseliv), Statens Vegvesen, Innovasjon

Norge ...,

Underprosjekt
Arbeidet med hver enkelt rute (eller naturlig sammenhengende ruter) etableres som egne
underprosjekter, men styrt av hovedprosjektet. Underprosjektene får egen finansiering som søkes
etter oppsatte budsjetter. Budsjettene må settes opp på grunnlag av konkret prosjektering og

planlegging av den enkelte rute. Det forutsettes at offentlige veieiere deltar i finansieringen av

skilting og merking, herunder kommunene. Hovedprosjektet skal bidra til og godkjenne

budsjett/finansiering av underprosjekt. Driftsplaner må være på plass før tiltak igangsettes på
delstrekningene. Delstrekningene må dessuten godkjennes av alle kommunene på delstrekningen før

tiltak igangsettes.

Det etableres egne arbeidsgrupper med relevante personer fra berørte kommuner,
fylkeskommunale/statlige etater og aktuelle organisasjoner. Arbeidsgruppene rapporterer til
prosjektledelsen.

Bedriftsnettverk
Bedriftsnettverk er en etablert ordning i Innovasjon Norge. Her vii det være naturlig å bygge nettverk

parallelt med arbeidet i underprosjektene, men at det/de gis en selvstendig rolle. Bedriftene må

være viktige premissleverandører i etablering og gjennomføring av arbeidet i nettverkene. Det er
aktuelt å ta tak i og motivere bedrifter langs de traseene det til enhver tid arbeides med for
deltakelse i slike nettverk. Det må etableres en tett dialog og kontakt mellom underprosjekt og

bedriftene. På sikt kan et eller flere bedriftsnettverk i Salten etableres med utgangspunkt i

sykkelsatsingen. Nettverksarbeidet er prosjektorganisert over fire år og i tre faser: Forstudie,

forprosjekt og hovedprosjekt. Det er naturlig å etablere kontaktpunkt mellom hovedprosjekt og
bedriftsnettverk via prosjektleder fra ((Salten Reiseliv)).

Drift av sykkelrutene
Drift av sykkelrutene bør i utgangspunktet tillegges veieier/driftsansvarlig/ruteeier. For å sikre god
koordinering på tvers av ulike ansvarsområder, bør Regionrådet v/friluftsrådet påta seg et ansvar for

koordinering og kvalitetssikring av framtidig drift. Ansvarlig: Vegeier (fylkeskommune, stat,
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kommune), båt-, ferge-, buss-drifter, bedriftseiere/drivere, samt Salten Friluftsråd i samarbeid med
((Salten Reiseliv)).

Budsjett og finansiering

Hovedprosjekt
Friluftsrådet og ((Salten Reiseliv)), må søke nødvendig prosjektfinansiering for sin innsats. De øvrige

forutsettes det at dekker egne kostnader. Kommunene skal ikke bidra i finansieringen av

hoved prosjektet.

Den årlige kostnaden for hoved prosjektet vil ligge i størrelsesorden 500.000 pr år, Fordelt med

200.000 på henholdsvis Salten Friluftsråd og ((Salten Reiseliv)). I tillegg vil det påløpe noen utgifter

knyttet til møter, innleie av eksterne osv, ca 100.000 pr år. I fireårsperioden innebærer det en utgift i

hoved prosjektet på 2,2 milL. Det forutsettes at dette ikke skal finansieres av kommunene i regionen.

Budsjett hovedprosjekt (i 1.000,-):

Bes krivelse/ å r 2015 2016 2017 2018 2019
Prosjektledelse 200 400 400 400 200
tot.
Tjenestedesign 200
Møter, 50 100 100 300 50
profilering felles
info
Totalt 450 500 500 500 250

Følgende finansiering kan i utgangspunktet skisseres (pr år):

Salten Friluftsråd 100.000
Salten Regionråd: 70.000
Nordland fylkeskommune, Næringsavdeligen: 700.000

Irisfondet: 700.000
??:

Tjenestedesign kan gis støtte fra Norsk design råd og Innovasjon Norge (7)

Underprosjekt
Kostnaden ved hvert enkelt delprosjekt må beregnes konkret. Det er ikke mulig i inngangen til

prosjektet å anslå disse kostnadene konkret for alle delstrekningene. Følgende kan anslås (summer i

1.000 - investeringsmidler) (Bokstavhenvisningene viser til vedlagte kart):

Tiltak .. I Rute .. A Al B C D Dl D2

FerdigstileIse år 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016
Skilting 250 30 200 500 100 30 30

Fysisk tilrettelegging traseer O O 4.000 10.000 1.750
Rutetilpasning offentlig transport O 50 7??7

Sykkelstativ 100 25 7 7

Attraksjoner 25

Informasjonsmateriell 30 ?? ?? 20 10 10

Nettpresentasjon
Sum investering 250 60 5.000 10.600 2.000 60 ?60

Sum finansiert 250 O 5.000 10.500 2.000 O O
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I Sum restfinansiering o I 60 I o I 100 I 20 I 50 I 50 I

Tiltak .. I Rute .. E El F Fl G H I J

FerdigstileIse år 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018
Skilting 200 50 50 20 100 100 50 50

Fysisk tilrettelegging traseer O O O O O O 8.000 2.500

Rutetilpasning offentlig transport ???? O O ???? ???? O ????

Sykkelstativ 30 10 20 10 30 30 30 30

Attraksjoner 50 20 20 20 50 50 500 100

Informasjonsmateriell 20 10 10 10 30 30 30 30

Nettpresentasjon
Sum investering ?300 90 100 60 ?210 ?210 8.610 ?2.710

Sum finansiert O O O O O O O O

Sum restfinansiering ?300 90 100 60 ?210 ?210 8.610 ?2.710

Bedriftsnettverk
Bedriftsnettverk(et), gis en egen finansiering. Forstudien finansieres 100% av Innovasjon Norge.

Forprosjekt og hovedprosjekt finansieres 50 %. Det er en forutsetning at deltakende bedrifter går inn
med resten i form av egen arbeidstid og penger.

Drift
Kostandedene med drift, vil i stor grad avgjøres av det nivået som legges på fysisk infrastruktur,

informasjon osv i prosjektfasen. Utgangspunktet må være at driftsnivå og ambisjonsnivå må

klargjøres i prosjektfasen og at anleggseier/ruteeier må dekke driftskostnaden. Med unntak av trase

B, D, I og J følger rutene eksisterende infrastruktur som alt har egen finansiering på drift. For øvrige

tiltak vil driftskostnaden som følger av satsingen i stor grad avgjøres av det ambisjonsnivået som

legges i etableringsfasen. Som eksempel bør skilt og merking gjennomgås årlig før sesongstart for

hele rutenettet. Kostnaden ved dette avhenger i svært stor grad av hvordan arbeidet organiseres og
samordnes med annet arbeid på traseene.
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Vedlegg l: Oversiktskart med ruter
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Vedlegg2: Opplisting ut fra egen og andres erfaring som syklist

. Viktig med bekreftende skilting med jevne mellomrom

. Viktig med gode driftsrutiner

. Så lenge minimumsnivået er bra, gir variasjon i type vei/sti økt opplevelse

. For langtursyklende er det viktig å unngå kanter i traseen som gjør at en må gå av sykkelen

(for eksempel fortauskanter)
. Viktig at alternative ruter er godt skiltet, så syklistene blir trygge på at valget er trygt og bra.

. Viktig med god informasjon om overnatting (også villcamping), matserveringjbutikker og

rutegående transport
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HURTIGRUTEN ASA - SALG AV AKSJER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/570

Arkiv: 255

Saksnr.: Utvalg

46/14 Formannskapet
Møtedato
25.11.2014

Rådmannens innstiling:

Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunens aksjer i Hurtigruten ASA og signere
nødvendige akseptformular på tilbudet om aksjekjøp.

Saksutredning:
Beiarn kommune er innehaver av 176 aksjer i Hurtigruten ASA. Alle nåværende eiere har
mottatt tilbud på aksjene til kr. 7 pr. stk. Tilbyder er Silk Bidco AS, et joint ventureselskap
som indirekte er eid av Home Capital AS, Periscopus AS og et investeringsfond ledet av TDR
Capital LLP. Tilbudet står ved lag frem til 5. desember kL. 16.30. Norsk tilrettelegger for den
potensielle handelen er Carnegie AS, Oslo.

Bal\:grunn:
Bokført verdi pr aksje er kr. 10, så total bokført verdi for oss er kr. 1.760. Vårt eierskap er altså

ytterst marginalt. Vår aksjesits er ikke å regne som en del av kommunens finansielle aktiva
som til daglig håndteres av tre ulike forvaltere. Eierskapet har en historisk begrunnelse og
henger sammen med at kommunene i området i sin tid var små eiere i Salten
Dampskipsselskap, senere Vesteraalske Dampskipsselskap.

Vurdering:
Med utgangspunkt i den lile størrelsen på eierposten ser rådmann og økonomisjef ingen
strategiske eller andre årsaker til at vi skal fortsette som eiere. Det anbefales at rådmannen får
fullmakt til å signere akseptformularer og gjennomføre salget.

Vedlegg:
Tilbudsbrev
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Til bnik ved aksept av det frivilige tilbudet fra Silk Bidco AS oll erverv av de utest1íelule aksjene ("Aksjene") i Hiil'tigl'uten ASA som

beskrevet i tilbudsdokumenlet datert 6. novembel' 2014 ("'/'buclsdokunientet"), Deliiierte begi'epei' bcnl'ttet I denne Akseptlilunketteii skal
ha SllRle betydning SOll beskrevet i, og skal tolkes i henhold ti, Tilbudsdokuniciitä Vilkårene fol' Tilbudet følger liV l'ilbiidsdokulieutet, se
særlig Impittel4 ("TerJlS and cOlUlilimrs offlie Of/er").

Tilbudspris: NOK 7,00. Akseptperiode: 6. november 2014 ti 5. desember 2014 klokken 16:30 CET

BEIARN KOMMUNE
8110 MOLDJORD
NORGE

--..-----.-..-~--..-".--.-.-"--....--......-1
Behinl Konm.lUnc I

---'-'-'- -..-...----r'.-...~-_.-...-
'''7'''k5n1' - ;l¡;"'"'' I l'?:f'i6.?/1 LiIi_5.3:.Q........3__1-

1 3 NOV 20'14

Retllrlel' til: Carneglc AS,
Gniidingen 2, S. Elg,

Posiboks 684 Senlrilll,
o 106 Oslo.

Norge
Faks: +47 22 00 99 60.1\(":~:.0.!:~_~~~5.=~~==='=1

~~.:~~)~.§_._.~- .--.. -'.~"~'_."--"~'~':'~.'7-r.'- ....1

L~\'".1"":,,g,tl æiJ f,,,kj,,',";\ m;; '-j
G_;~;~~~~~~.,~~~~.~~~~r~_~:~~::~~.í~,~-~.__~..~~~':~.~~

Aksiebeholdninl! rel!istert i VPS:
Selskapets aksjeregisier i VrS viser per datoen for Tilbudsdokuiientet følgende:

VPS konto:

08902.2060688

llimkkoiito for kontaiitbetalln

15034267194

Retiiinl!slhiier for nkscl,t:

Aksjonærer SOllliar sino Aksjer regisIrert på flere VPS-konti vilIlotta el akseptfo111ulur for hver konto.
Denne aksepten inkluderer Aksjer SOI1, i tilegg ti I Aksjene aiigill i boksen "¡Jiiil/Ill/hjei'" iiidcr "Ak.~i(!be!ioldiii/lg registrel'l i VPS' ovi:r, er
ervervct dIer blir ervcrvet og som blir kreditert VPS.kontocn angiii over ror oppgjør av Tilbudct
Aksjer omfaUet av dcuue akscptcn vil bli spcrret på VPS-kontocn angitt over og kmi ikke disponeres elter illJlevering av Akseplfonnulßret iil
Oppgjørsagenten.
Oppgjør ror Aksjcr onifällel av Tilbudet vil gjore ved overføring til den bniikkonlo som er registrert i VPS for utbyltcbetaliiigcr angitt 1I1dcr
"BalikkonlO for kOJl((/llbela!ìligel''' linder "Ak~'Îebeltoldl1ilig t'egisl/el' i VPS' ovcr, cllcr, hvis slik konto ikke er rcgistrert. vell kreditering til
bankkontoen spesifisert i denne Akscpiblanketten uuder "Ikke bOllkkmllu registreri i VPSjur kVIIICl/loppg;ør" under. Dersoin norsk bankkonto
ikke er oppgiii vil oppgjør gjøres ved sjckk (eller vnlniasjckk for aksjonærer med ikke-norsk adresse), se kapittel 4. i 3 ("Seiileiient" i
Ti Ibndsdok umentet.

Oppgjørsagcnten gis ugjenkallelig fullmakt til 1\ belaste minIvår VPS-konto, og til å overdra Aksjenc iil Tilbyder mot betaling av TilblIdsprisen.
Aksjene mli overføres fri ror heftelser og aiidre tredjepartsi'eniglicter, og med alle aksjonærrettigheier knyttet lil Aksjcne,
Denne Aksepiblankellen vil klin anses som gyldig dersom evcnlnclle rettighetshavere (marker! med "Ja" under" Regisirerie rettighetshavere" i
den høyre boksen under "Aksjebeholdii¡ng registrcr! i VPS" over) har samtykket til salg og ovcrrøring av aksjcn til Tilbyder fri ror heftelser ved ii
signci'e detle Akseptfoniiularet linder "ReUighctshavcr" under.

Aksept:
Vell å utfylle og levere dette Akseptfol'iiulal'et bekrefter jeg/vi li jeg/\'Iliar mottatt Tllbudsdokunientet, og aksepterer Tilbudet om ii selge
mliielvåre Aksjer I Selskapet i henhold til de \'lIkår foi' Tilbudet som følger 11\' TilbudsdokumenteL

Siiiuatur:

._-----_._._.~_.Sted Dato Bindende Slglll1hlr* Telefon dagtid

.. Hvis signe/'I i heiihold fil jillllioklliåjìlllliaklel1 (lill' ,i'e/skapel'. ji/'l/aalieSI ef/er liJ.warelicle dokulieiilasjOlI) vedlegges, Hvis ,¡/giieri (IV pe/'son med
,1';glialli'l'e/l sk(ll jìrliaClllesl eJle/'lilswtrimde dokiiiielltcisjon i'edlegges.

Ikke bankkonto r.l!iHrl!l't i VPS for koiitaiitoppi!ior:
Betaling iil aksjonærer som ikke hnr en norsk blnkkonlo tilknyttet sin VlS konto cller som ønsker fl molla oppgjør på en annen bankkonto enn det
som følger over i boksen "SClnkkOlllu fol' kOIi/clilbefalingel" undcr "tfksjev(dlOldlillig i-egi,~/rerl i VPS" "':

Fyll ut her.
Koiiloiiuiiiiner/IBAN-number

og
SWlFTIBlC kode

... Aksjomet'el' so/l ikke Ill//' koiio i eii nOl'sk bmik bøl' konlakie Oppgjøl'sageiilen.

Rettl!lietsliavci':
So~ii rciiighelshavcl samtykkcr nndcriegncdc ni overføring av nksjenc til Tilbyder fri for Iieftelscr.

Sted Dato Reiiighcihavers bindende signiitur .....

*** Hi'is signerl ¡helihold ii//Ùlliiakt liåjèllliiak/e11 (101' selskafJet../ì/'II(/(/lesl eller iilsvarende dokll/lella1-;on) vedlegges. Hvis sigl/!l (f' person
med sigl1C1II1'/WI .Ikal jiriiaallesl el/el' /Îsl'lIelide dokl/lleJlClioli vedlegges. Hvis iier eiiii eii 1'tlIiglliSllCver er registrel" iiå livel' relliglletsllCll'er
sigiiere.
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BRUKERUTVALG BEIARN SYKEHJEM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Movik
14/527

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

47/14 Formannskapet
Møtedato
25.11.2014

Rådmannens innstiling:

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.

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 frivillige lag og foreninger og i form
av arv. Beiarn sykehjem 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
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
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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 innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke
enkeltpersoner.

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

brukerlpårørende 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 møteinnkalling og referat.

Utvalgets leder kan be om at det innalles til ekstraordinære møter.
. 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.
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6. Evaluering
Brukerutvalget evaluerer hvert andre år.

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

Vedlegg:

Side 22 av 24


