
Beiarn kommune

MØTE INNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
29.10.2014 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
ørj an Kristensen
Kjell Sandmo
Helge Osbak
Arne Larsen

Ole-Håkon Hemminghytt

Forfall Møtt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

Gruppemøte BBL og SP - Søndag 26. oktober kL. 19.00-
Frivillgsentralen.

Tematime:

Newton Salten - vNegard Dybvik
Newton Beiarn - v/Hege Sæther og Sture Moldjord.



REFERATER

47/14 14/547
GODKJENNING AV PROTOKOLL

48/14 14/523
FORBEREDELSER TIL SKOLESTRUKTURSAK - AL TERNA TIVER
TIL UTREDNING

49/14 14/502
FOLKEHELSEPLAN 2014

50/14 13/76
KRSE SENTERET I SAL TEN

51/14 14/437
BUDSJETTREGULERING 2014

52/14 14/512
BRØYTING AV PRIVATE VEIER 2014 - 2015 - BRØYTESATSER

53/14 14/513
BRØYTING AV PRIVATE VEGER - VURDERING OM
FRITIDSBOLIGER SKAL OMFATTES AV ORDNINGEN

54/14 14/539
RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV
UTGIFTER

55/14 12/4
EIERMELDINGEN - Saksdokumenter ettersendes.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn
kommune.

Etter at sakene er behandlet vil det bli arbeidsmøte om budsjett og økonomiplan 2015 - 2018.

Beiarn kommune, 14.10.2014

Monika Sande

Ordfører.



Saksnr
Løpenr

14/509-1
4882/14

12/565-11
5243/14

12/565-12
5244/14

12/565-13
5245/14

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2014-14.10.2014 Utvalg: KST Kommunestyret

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

22.09.2014 PLO//LM H10
Universitetssykehuset Nord Norge
HØRIG-UTKAST TIL STRATEGISK UTVIKLINGS PLAN FOR
UNIVERSITETS SYKEHUSET I NORD NORGE

14.10.2014 SAD//MS 255
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
INKALLING TIL MØTE: REPRESENTANTSKAPET I HELSE OG
MILJØTILSYN SALTEN IKS 07.11.14 KL. L 1.00

14.10.2014 SAD//MS 255
Salten Brann IKS
INKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SAL TEN BRANN
IKS FREDAG DEN 07.1 1.14

14.10.2014 SAD//MS 255
Iris Salten IKS
INKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE IRIS SALTEN IKS.
07.11.14



GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sak 47/14

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
14/547

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

47/14 Kommunestyret
Møtedato
29.10.2014
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Sak 48/14

FORBEREDELSER TIL SKOLESTRUKTURSAK - AL TERNA TIVER TIL
UTREDNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone Gundersen Opli
14/523

Arkiv: 034

Saksnr.: Utvalg

23/14 Driftsutvalget
48/14 Kommunestyret

Møtedato
02.10.2014
29.10.2014

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 02.10.2014 sak 23/14
Innstiline: til kommunestyret:

I den kommende saken om fremtidig skolestruktur foreslår rådmannen at følgende fire forslag
utredes:

A. Som i dag: Moldjord skole 1-7 trinn og Trones skole 1-10 trinn
B. En skole på Trones

C. En skole på Moldjord
D. En ny skole/allhus på Storjord

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Anne Rita Nybostad

Rådmannens innstiling:
I den kommende saken om fremtidig skolestruktur foreslår rådmannen at følgende fire forslag
utredes:

E. Som i dag: Moldjord skole 1-7 trinn og Trones skole 1-10 trinn
F. En skole på Trones

G. En skole på Moldjord
H. En ny skole/allhus på Storjord

Saksutredning:
I den kommende saken om fremtidig skolestruktur foreslår administrasjonen at følgende fire
forslag utredes:

A. Som i dag: Moldjord skole 1-7 trinn og Trones skole 1-10 trinn
B. En skole på Trones

C. En skole på Moldjord
D. En ny skole/allhus på Storjord

Administrasjonen oppfattet i kommunestyremøtet 24.09.2014 at det ble foreslått et femte
alternativ som omhandlet to skoler, en 1-7 trinn og en 8-10. trinn.
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Sak 48/14

Gitt at hensikten med sammenslåingen er å samle ressursene pedagogisk, sosialt og økonomisk
for å drifte en best mulig skole, mener administrasjonen ut fra faglige og økonomiske
begrunnelser at dette ikke vil være fremtidsrettet løsning. Et slikt alternativ vurderes derfor
ikke som hensiktsmessig å utrede ut fra dagens plankapasitet.

Bakgrunn:
Kommunestyret har i sak 77/12 tidligere vedtatt at skolestrukturen skal vurderes og har bedt
om en sak om dette. I sitt møte 24.09.2014 ble det gitt tilslutning til å ta opp en sak som
omhandler hvilke alternativer som ønskes utredet i den forbindelse.

Bakgrunnen til dette er at administrasjonen ønsker en klar ((bestiling)) på hva som ønskes
utredet, slik at prosessen og utredningen kan planlegges best mulig. Når dette blir avklart vil
det bli laget en plan for utredningsprosessen.

Vurdering:
Alternativ A, B og C oppfattes som de opprinnelige alternativene som ble ønsket utredet, så
disse tas med her.

Alternativ D - en ny skole og allhus på Storjord, er et nytt alternativ som kan være et
fremtidsrettet godt alternativ ut fra mange hensyn. Dersom dette alternativet ønskes utredet vil
det være enda mer komplisert og ressurskrevende på mange plan, både med hensyn til
planlegging av nybygg, økonomisk, driftsmessig, skoleskyss, sosialt med mer. Det vil derfor
være et spørsmål om krav til presisjonsnivå i utredninga.

Konsulentbistand i utredningsprosessen må også vurderes. Dette vil nok være størst ved
utredning av alternativ D.
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Sak 49/14

FOLKEHELSEPLAN 2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ågot Eide

14/502
Arkiv: 144

Saksnr.:
36/14
24/14
49/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget
Driftsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
01.10.2014
02.10.2014
29.10.2014

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 01.10.2014 sak 36/14
Innstiline: ti kommunestyret:

Framlagte forslag til kommunens folkehelseplan godkjennes.

Handlingsplanen/aktivitetsplanen rulleres hvert år.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Tone Helbostad.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 02.10.2014 sak 24/14

Driftsutvalget tar Folkehelseplanen til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

Framlagte forslag til kommunens første folkehelseplan godkjennes av Plan og ressursutvalget
og sendes videre til kommunestyret for endelig godkjenning.

Saksutredning:
Folkehelseloven (jf.§4) viser til at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden
i i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen
skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tilagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Det skal fastsettes
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til til å møte de utfordringer
kommunen står overfor.

Administrasjonen har, sammen med en folkehelsegruppe arbeidet fram et forslag til en
Folkehelseplan for Beiarn kommune. Denne legges nå fram til behandling.
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Sak 49/14

Bakgrunn:
Beiarn kommune har nå fått vedtatt Kommuneplanens samfunnsdeL. Denne berører
samfunnsområder som befolkningsutvikling og bosettingsmønster, barn og unges
oppvekstvilkår, kunnskap og kompetanse, helse og omsorg, næringsutvikling, miljø og
arealforvaltning, kultur og fritid, infrastruktur og kommunikasjon og kommuneorganisasjonen.
Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i
kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
Kommunedelplaner og temaplaner for virksomhetsområder skal være forankret i
Kommuneplanens samfunnsdeL.
Folkehelseplanen skal i første omgang være en temaplan.

Vurdering:
Folkehelseloven viser til at kommunen skal ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive/negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal
fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tilagt, herunder
lokal utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteytingjfr Folkehelseloven kap. 4. Planen
retter seg derfor inn mot livstilsfaktorer som tobakk, rus, kosthold og fysisk aktivitet.
Folkehelseplanen skal ta høyde for og innlemme den mentale helsefaktoren i dette arbeidet.

Vedlegg:
Folkehelseplan for Beiarn kommune
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1.0 Innledning
I Beiar kommune setter vi mennesker i fokus. Vi har mange tilbud til våre innbyggere og det
er summen av disse tilbudene, samt lokalt engasjement og holdninger i samfunnet generelt,
som gir et godt liv i Beiarn. En aktiv og meningsfylt hverdag er viktig for mennesker. Fokus
på en god folkehelse er en grunnleggende verdi av stor betydning for både individet og
samfunnet. I Beiarn kommune ser vi helse i et helhetlig perspektiv og føler det er viktig å
legge til rette for at hver og en tar sunne valg.

I folkehelseloven heter det at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Og at
"Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tilagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting" (§ 4).
Videre skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner "fastsette overordnede mål og
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står
overfor" .

Folkehelseplanen i Beiarn kommune retter seg inn på livsstilsfaktorer som tobakk, rus,
kosthold og fysisk aktivitet. Det er en egen folkehelsegruppe som arbeider aktivt for målene i
folkehelseplanen, samt tilrettelegger for at individuelle tilpasninger gjøres.

Medvirkning er sentralt i folkehelsearbeidet i Beiarn for å lage gode lokale
folkehelsestrategier. Samtidig kan gode medvirkningsprosesser i seg selv være
helsefremmende gjennom å mobilisere den enkeltes iboende krefter og ressurser, noe som
bidrar til innflytelse og mestring i egne liv. Alle sektorer i kommunen har derfor et ansvar for
å sette fokus på folkehelse i sine arbeidsoppgaver.

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, samt positive og
negative faktorer som virker inn på denne. Denne oversikten må vi lage selv ved hjelp av
Folkehelseprofien, statistikk fra Folkehelseinstituttet, og de tilbakemeldinger vi får fra andre
yrkesgrupper.
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2.0 Overordnet mål for Folkehelseplan
En samlet innsats skal opprettholde, fremme ogforbedre denfysiske og mentale helsen blant
kommunens befolkning i alle aldre. Innsats for god folkehelse er den enkeltes og samfunnets
ansvar alene og sammen.

God helse hele livet - Et felles ansvar

Kommuneplanens samfunns- og arealdel er kommunens hovedplan og skal gi de overordnede
føringer, bLa. til kommunens del- og sektorplaner. Vi har så langt som mulig prøvd å
integrere kommuneplanens strategiske føringer, slik at det blir en naturlig og nødvendig
forbindelse til folkehelseplanen.

En samlet innsats skal opprettholde, fremme og forbedre helsen blant kommunens befolkning
i alle aldre. Det er et felles ansvar. Beiarn kommune skal være et inkluderende samfunn som
skaper gode opplevelser og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Kommunen skal bidra til å
skape trivsel og velferd for alle. Innbyggere i Beiarn kommune skal gis mulighet til et aktivt
kulturmiljø og et godt og variert fritidstilbud. Innbyggerne i Beiarn kommune skal i sin
hverdag stimuleres til å drive regelmessig fysisk aktivitet i nærmiljøet.

3.0 Delmål for Folkehelseplanen
· Legge til rette med ((muligheter for alle)) i folkehelsearbeidet.
· Alle sektorer i kommunen har et fokus på folkehelse i sine arbeidsoppgaver; det

politiske, det administrative, helse og sosial, pleie og omsorg, skole og barnehage.
· Vektlegge samarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner med oppgaver, som

kommunen ikke kan løse alene.
· Følge opp folkehelsearbeid i kommunens kulturplan, samfunnsplan, anleggsplan og

arealplan og de temabaserte satsingsområdene.
· Fokusere på gode, tilgjengelige og trygge møteplasser for mennesker i alle aldre og

med ulike forutsetninger.

-~
.... ,~ .. ~ '.0 Ol'

.;-

-- - ..,.
......-

'~

~
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4.0 Statlige og fylkeskommunale føringer

4.1 Statlige føringer
· Lov om Folkehelsearbeid (folkehelseloven)
· Lov om planlegging og byggesaksbehandling
· Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar.
· Samhandlingsreformen forutsetter at man skal styrke kommunenes ansvar for

forebygging, tidlig oppfølging og helsefremmende arbeid i alle sektorer.
· Forebygging gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

4.2 Fylkeskommunale føringer
Beiarn kommune har hatt en partneravtale om folkehelsearbeid med Nordland
fylkeskommune siden våren 2009.
Fylkeskommunen skal også understøtte kommunen sitt folkehelsearbeid jfr. § 20. Den skal
også være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom
partnerskap.

4.3 Samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet
Lag og organisasjoner i kommunen anses som samarbeidsparer i arbeidet med
helsefremmende tiltak. I tilegg har en samarbeidsparter regionalt og på fylkesplan.

4.4. Interkommunalt samarbeid i folkehelsen
Salten regionråd, Saltens friluftsråd og det regionale kulturnettverk.

5.0 Organisering
I utarbeidelsen av folkehelsearbeidet, er det satt sammen en tverrfaglig gruppe som består av
ulike representanter. Gruppen møtes jevnlig og behandler årlig handlingsplan og evaluerer
oppnådde mål og resultater. Arbeidsgruppen har som mål å konketisere hvilke tiltak som
prioriteres, og at disse blir gjennomført. Gruppen skal sørge for at alle sektorer følger opp og
gjennomfører tiltak. Samtidig er det viktig med innspil og samarbeid med aktører som er
utenfor kommunal forvaltning. Kommunen må støtte opp rundt ildsjeler, frivilige og foreldre
som legger til rette for økt aktivitet både for unge og eldre.

6.0 Folkehelseprofil og folkehelsebarometer 2014

Befolkning:
· Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som

helhet.
· Andelen som bor alene er ikke entydig forskjellg fra landsnivået.

Levekår
· Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.
· Kommunen er ikke entydig forskjellg fra landet som helhet når det gjelder

andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt
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defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.
· Andelen barn med enslig forsørger er ikke entydig forskjellg fra landsnivået.

Miljø
· Andelen med skader er ikke entydig forskjellg fra landsnivået, vurdert etter

sykehusinnleggelser .

Skole
· Andelen 10. klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellg fra andelen i

landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler.
· Det er utilstrekkelig tall grunnlag for å vise statistikk på andelen 5. klassinger som er

på laveste mestringsnivå i lesing.
· Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.

Levevaner
· Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom

kan gi informasjon om befolkningens levevaner.
· Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert

etter andelen menn med KMI ? 25 kg/m2 på sesjon.

Helse og sykdom
· Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellg fra landsnivået.
· Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet,

vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
· Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer er ikke entydig forskjellg fra

landsnivået, vurdert etter sykehusinnleggelser.
· Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være

mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og
legevakt.

· Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydigforskjellg fra
landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.

Kommunen ligger med høy grad av sikkerhet bedre an enn landet som helhet:
· Psykiske symptomer og lidelser
· Muskel og skjelett lidelser

Kommunen ligger med høy grad av sikkerhet dårli1!ere an enn landet som helhet:
· Gjennomført videregående skole eller høyere utdanning, 30-39 år.
· Frafall i videregående skole.
· Andelen uføretrygdede 18-44 år.
· Hjerte- og karsykdommer.

· Diabetes type Il
· Kvinner som røyker
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7.0 Målområder med innsatsområder

((Helse i hver sektor og hver beslutning))

I alle sektorer ligger det et folkehelseperspektiv. Det ligger i planarbeidet når man legger til
rette for gang- og sykkelvei. Det er de ansattes kollegiale hverdag og elevenes
mestringsfølelse på skolen. Det skjer i barnehagen med mange uteaktiviteter. Det er den
grønne resepten og forebyggende samtalen. Det er styrketreningen og musikken på
sykehjemmet. Det er det gode arbeidsmiljø. Det er den sunne kioskmaten på fotballkampene,
den gode opplevelsen og mentale påfyllet man får på kulturarenaen, i biblioteket, foran bålet.
Det er å bli møtt på den sosiale arena. Det er det politiske arbeidet med formidling av god
mental og fysisk helse i hele lokalsamfunnet. I en god samfunnsutvikling er det et
helseperspektiv i alle ledd, fra sunne oppvekstsvilkår til en god alderdom.

Helse og sosial

Innsatsområder :

Legekontoret - motiverende intervju
Legekontoret vil fortsatt gi god og riktig hjelp til den enkelte bruker. I tilegg vil fokus rettes
mot ungdom og deres mentale helse og å gjøre hver og en i stand til å møte en hverdag
utenfor Beiarn. Et tiltak som bør utredes er ((Operativ psykologtjeneste)), som er et

interkommunalt samarbeid.

Helsestasjon/Jordmortjeneste
Tidlig intervensjon:

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et anet
menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir for store og vanskelige og håndtere.
Det er viktig med tidlig intervensjon i alle ledd rundt barn og unge. Et godt tverrfaglig
samarbeid mellom fagpersoner; helsesøster, helsestasjonslege, barehage, skole, barnevern og

barne- og ungdomsarbeider sikrer at vi tidlig kan avdekke og sette inn tiltak. Tverrfaglig team
og delvis samlokalisering bidrar til dette.

Arbeidsliv
Arbeidsliv og helse henger nøye sammen.
Mens vi tidligere så på arbeid som et nødvendig slit, er oppfatningen i dag at arbeid er
nøkkelen til mening, deltakelse og selvrealisering i tilegg til at det gir økonomisk trygghet.
Vi snaker ikke lenger om å utføre arbeid, men å delta i arbeid.
Et overordnet sosialpolitisk mål er å få flere ut i arbeidslivet og færre på offentlig ytelser. Skal
vi nå dette målet, betinger det godt samarbeid mellom bLa. partene i arbeidslivet, helsevesenet
og NAV. Dette innebærer at vi må ha stor fokus på godt nærværsarbeid, tilrettelegging og
forebygging. Utfordringen blir enda større når gjennomsnittsalderen øker og arbeidsmarkedet
er begrenset.
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Psykisk helse

Deltakelse i nærmiljøet er viktig for alle mennesker. Spesielt viktig er det å legge til rette for
aktivitet og mestring for dem med psykiske helseproblemer.

For mennesker med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer finnes en egen
hjemmetjeneste. I tilegg finnes det et daglig lavterskeltilbud for alle i Aktivitetssenteret i
Holmen.

Det ligger mye god forebygging i fysisk aktivitet. Det gis derfor individuelt tilpassede
treningsopplegg for tjenestemottakere.

Ruspolitisk handlingsplan beskriver tiltak og strategier i det rusforebyggende arbeidet.
Gjennom kommunens psykiske helsevern, samt barne- og ungdomsarbeidet, skal det være et
godt grunnlag for å jobbe direkte opp mot barn og unge, skole, frivilige lag og foreninger og
foreldre. Planen skal revideres, og nye undersøkelser gjennomføres.

Pleie og omsorg

Innsatsområder:

Sykehjemmet:
Sykehjemmet skal legge til rette for økt fokus på fysisk aktivitet. Dette kan legges inn i den
daglige rutinen. Det er viktig at pasientene får tilrettelagt pleien, slik at de i størst mulig grad
bidrar til egenomsorg.

Ernæring
Beiarn sykehjem har eget kjøkken der det lages mat fra grunnen. Riktig og rett sammensatt
kosthold er med på å forebygge sykdom og underernæring hos eldre. Det er også en viktig
trivselsfaktor.

Åndelige og kulturelle behov
Det er tett samarbeid med den norske kirke, og det er ofte andakt og gudstjeneste for de som
ønsker det. Kulturelle bidrag er også viktig for trivselen, og i tilegg til medarbeidere som
legger til rette for dette, bidrar også frivillge.
Markering av årstider med fester o.l. bidrar til at pasientene har noe å se fram tiL.

Oppvekst og utdanning

Innsatsområder:

Skole
Skolen i Beiarn har et fokus på faste aktiviteter for elevene gjennom skoleåret. Dette er
aktiviteter som gir fysisk uttellng og skal ha en sosial ramme for elever og ansatte. Sunt
kosthold i hverdagen, i samarbeid med foreldre er også en viktig faktor. Skolen er også med
på å tilrettelegge for fysisk hverdagsaktivitet som innbyggere i hele kommunen kan benytte
seg av (se handlingsplanen i vedlegget).
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Barnehage
Et mål for barnehagen er at barna skal få oppleve å bruke hele kroppen. De skal kunne utvikle
en allsidig motorikk. Barna skal også være trygge på egne grenser. De skal få være aktive,
spise sunt og få en opplevelse av allsidig kosthold. Barnehagen har også et fokus på de
ansattes kollegiale forhold, egne sammenkomster og sosiale aktiviteter.

Kosthold
Et sunt og variert kosthold er viktig for god fysisk og psykisk helse. Kostholdsveiledning fra
tidlig alder kan motvirke livsstilssykdommer og overvekt, og fokus på kosthold er derfor en
del av barn og unges barnehage- og skolehverdag.

Alle trenger et kulturtilbud.

Kultur og idrett

Kulturbaserte aktiviteter stimulerer til sosial og fysisk deltakelse. Kulturelle aktiviteter i
lokalsamfunnet og nærmiljøet kan stimulere til meningsfull deltakelse og positive opplevelser.
Et aktivt kultur- og fritidstilbud er med på å styrke livskvalitet og kompetanse. Det handler
om opplevelser, læring, mestring og samhold.

Innsatsområder:

Kulturtibud:
Et mangfoldig kulturtilbud skal preges av kvalitet; til inspirasjon, underholdning, kunnskap
og gode opplevelser. Frivillg sektor har og en viktig rolle i dette arbeidet.
Vi skal ivareta og utvikle et mangfoldig kulturtilbud til alle innbyggere. Kulturopplevelser er
næring til mental og fysisk helse. Kulturaktivitetene bidrar til trivsel og gode opplevelser.

Friluftsliv og støtteordninger.

Gjennom handlingsplanen for fysisk aktivitet settes det blant annet fokus på at hver enkelt av
oss har ansvar for egen helse, men at det offentlige har et særskilt ansvar i å bidra til at både
helsekunnskap og tilrettelegging for aktiviteter gjøres kjent slik at de riktige valg kan tas.
Fylkeskommunen har derfor en rekke ordninger hvor man kan søke prosjekttilskudd. Ett av
dem er friluftsformåL. Det er i dag mange aktører innenfor friluftslivsarbeidet og det er viktig i
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folkehelse sammenheng å ha et godt samarbeidet mellom offentlig og frivilig virksomhet. I
Nordland har vi 4 regionale friluftsråd, og en hel stiling i FNF (Forum for natur og
friluftsliv), som er paraplyorganisasjon for de frivilige friluftslivsorganisasjoner.

Lokal agenda 21
Kommunen er pålagt å forholde seg til Agenda 21 som har sitt utspring i en konferanse om
bærekraftig utvikling i regi av FN, i Rio i 1992. Lokal Agenda 21 er det kommunevise
arbeidet med bærekraftig utvikling. Vi kobler vår plan sammen med Lokal Agenda 21's
beskrivelse av friluftsliv.

o Friluftsliv er en folkelig form for trim, "alle" driver friluftsliv, en lite akademisk
innfallsvinkel og innfallsport til miljøengasjement. Samtidig er det en kilde til kulturell
identitet og stedstilhørighet. Friluftsliv er lite ressurskrevende og gir dermed en
bærekraftig livsstil.

Friskliv
Det videre arbeidet i Friskliv fortsetter hvor mange av tiltakene bør være lavterskeltilbud for
alle deler av befolkningen i henhold til nasjonal handlingsplan og fylkets fokus på folkehelse.
Kommunene kan søke om tilskudd fra fylket.

Barn og unge
I det forebyggende helsearbeidet er barn og unge en svært viktig målgruppe. Dette ut ifra at vi
vet at gode vaner og holdninger skapes i ung alder. Her vil ytterligere fokus på friluftsliv,
både i barnehager og på skoler, stå sentralt i årene fremover. Hovedmålet for fylket er derfor å
innføre en time fysisk aktivitet per dag i skolene samt å fokusere på skolemåltidet. (Jf.
nasjonal handlingsplan). Fylket viser også til at det må være en bevissthet rundt at voksne og
bar ofte kan ha ulike oppfatninger av hva som er positivt å være med på. Det vil derfor være

viktig at når nye tiltak iverksettes bør det være et mål at bar og unge blir tatt med på råd. I
tilegg satses det på å informere kommunene for å få mer og bedre veiledning til skolene om
de forskjellige tiltaksordningene. Oppfølging av skolene skjer gjennom nettverksarbeid,
nyhetsbrev, kurs for lærere, veiledning i forhold til eksisterende tiltaksordninger og veiledning
i forhold til skolegårdsanlegg.

Det flerkulturelle samfunnet
Beiarn er i dag et flerkulturelt samfunn. Dette gir oss noen nye utfordringer og innfallsvinkler
i folkehelsearbeidet. Det er viktig å kunne tilrettelegge også for de ulike etnisitetene som bor
her, og ha fokus på aktiviteter som er viktig for dem.

Et viktig målområde er å ha en god tolketjeneste for fremmedspråklige. Kommunen har i dag
arabisktalende kommuneoverlege og flyktningekonsulent, noe som gir mulighet for gode og
tilpassede tjenester for våre arabisktalende innbyggere. Voksenopplæringen skal fortsette
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap og gjøre deltakerne i stand til å delta i samfunnet
på en likeverdig måte.

10



Vedlegg.

Aktiviteter for Folkehelseplan 2014-2016.
. Ny ((folkehelseside)) på hjernmesiden, som blant annet viser ulike aktivitet, kino

annonser, booking av gymsal og oppdatert oversikt om når dette er ledig etc. + ulik
informasjon retter mot ulike aldersgrupper.

. Frisklivsentral (kanskje en del av folkehelsehjemmesiden)

. Aksjon sykle/gå til jobben

. Folkehelseuka i uke 10.

. Ny nøkkelkortordning til treningsstudio. Bedre tilgang og mengde trening.

. En god og tilpasset bedriftshelsetjeneste.

Faste ukentlge tiltak
Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Treningsstudio Bemannet studio og Friskliv Åpent,

selvbetjent lokale ligger på selvbetjening
Moldjord skole. Nøkkel hver dag
lånes på Beiarn vertshus
frem til 2015. Treningskort
kjøpes iservicetorget.
Aldersgrense 15 år.

Herretrim Fotball for menn i gymsalen Friskliv Torsdag og
på Moldjord skole. lørdag i
Samme aktiviteten på Trones 11/2 time
skole.

Onsdagstrimmen Sirkeltrening på vinteren og Friskliv Onsdagskvelder
trimturer i skog og mark,
vår, sommer og høst

Barnesvømming Et svømme- og badetilbud til Friskliv/ Annen hver uke,
bar fra O til 10 år ml helsestasj onen 1 time. Ingen
foresatte aktivitet på

sommeren
Dans og turn Barnedans og turn Friskliv Vekselvis på

Trones og
Moldjord skole
hver onsdag.

Volleyballtrening Trening i gymsalen på Trones skole En kveld i uka
Trones skole, et tilbud til
ungdom og voksne

Babysvømming Et tilbud til bar under to år Friskliv/ En formiddag i
og deres foreldre helsestasj onen uka. Ingen

aktivitet på
sommeren
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Bassengtrening med Et tilbud til pasienter med Friskliv/ En ettermiddag i

fysioterapeut muskel og leddplager i fysioterapitj enesten uka. Ingen
bassenget på Moldjord skole. aktivitet på

sommeren
Ungdom/ Et tilbud til ungdom og Friskliv En kveld annen
voksensvømming voksne i bassenget på hver uke

Moldjord skole.
Vintertrimmen Seks trimkasser plassert ut i FrisklivlBOT og Året rundt

Beiarnaturen. Besøk på eget Beiarn Turlag.
initiativ. Premiering til barn
og voksne.

Onsdagstrimmen St yrke- og Sirkeltrening på Friskliv Hver onsdag
vinteren og trimturer i skog
og mark, vår, sommer og
høst

Hoppetussa Trimkasseprosjekt Moldjord skole Juni- september
Sprækingen Trimkasseprosjekt Trones skole Juni- september

Vårjoggen Prosjekt over fire kvelder på Stormfjell IL og V årprosjekt

våren. Løp for bar, ungdom Granli IL
og voksne ulike steder i
kommunen. Premiering til de
som deltar på tre av fire løp.

Ski karsell Prosjekt over fire kvelder på Stormfjell IL og Vinterprosjekt
vinteren. Skirenn for barn, Granli ILl Telenor
ungdom og voksne ulike
steder i kommunen.
Premiering til de som deltar
på tre av fire skirenn.

Beiardilten Løp for alle som kan bevege Stormfjell IL og Juni
seg, fort eller sakte. NBI
Premiering til raskeste under
og over 16 år.
Pins til alle deltagere. Sosialt
arrangement med
loddtrekning og kaffesalg.

Trollbergløpet Løp for alle som kan bevege Granli IL Mai
seg. Premiering til raskeste
under og over 16 år.
Pins til alle deltagere. Sosialt
arrangement med
loddtrekning og kaffesalg.

Skiaktiviteter Klubbrenn, sonerenn og Stormfjell IL og Vintersesongen
kretsrenn Granli IL
Treninger og sosiale
sammenkomster. Stor
skiaktivitet for bar, ungdom
og voksne
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
F otballakti viteter Ulike lag sammensatt av NBI IL Hele året

barn i alle aldre og begge
kjønn, også voksent
herrelag. Alle trener ukentlig
og deltar i turneringer i
Salten.

Utstyrssentral Ulike sport og friluftsutstyr Beiarn kommune Hele året
til leie til barn, ungdom og og Beiarn
voksne fri viligsentral

Isfiskedag på Monnsvatn Familiedag med Beiamjeger og vinter
isfiskekonkurranse fiskeforening.

"Ut er inn" Turer i nærmiljøet uansett Moldjord Hele året
vær, uteaktiviteter. barnehage

Vilmarkscamp Ukesamling for ungdom i Nordland Sommer/ høst
Nordland fylke i ulike fylkeskommune,
kommuner. Overnatting i Beiarn kommune,
lavvo og friluftsaktiviteter. Nordland jeger og

fiskeforening /
Beiarn jeger og
fiskeforening

Tur til badeland i Bodø Gratis buss settes opp til Beiarn kommune, Vinter-
barn og ungdom. Badedag barne- og arrangement
sammen med frivilige ungdomsarbeider
voksne.

Slalåmtur til Vestvatn Ski på kveldstid for Beiarn kommune, Vinter, onsdager
ungdommer barne- og

ungdomsarbeider
Reinhornennet Skirenn for alle i alle Stormfjell IL og Vinter-

kategorier Granli IL arrangement,
palmehelga

N ærmiljøanlegg/aktiv Tilrettelegging for ulike Beiarn kommune,
skolegård, Trones skole. aktiviteter i uteområdet rundt Løssiheimen

skolene og omegn. velforening,
Utfordring til Moldjord Sosiale treffsted i utemiljøet, Holmen
skole lekemuligheter for barn og velforening,

unge.

Utemiljø Storjord Storjord
velforening

Skytterstevne i Beiarn Høst
Skøytebane Moldjord Bane for barn, unge og F AU Moldjord Vinter
skole voksne hvor det er skole og Moldjord

tilrettelagt for skole og
skøyteaktiviteter, med brannorpset i
lyskastere. Beiarn kommune.
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
The Groove Valley Instrumentalkurs, konserter Beiarn kommune Arlig
Jazzcamp og friluftsaktiviteter arangement,

juli
Vilmarksdagan Messedager for friluft, natur Nærmiljøsentralen, Årlig

og kultur, sosialt treffsted or Beiarn kommune, arangement,
mennesker i Indre Salten. frivillge lag og august

foreninger
Skyting/konkurranse Lære å håndtere våpen Beiarn skytterlag En dag pr. uke

hele året

Aktiviteter i Barnehagene

For barna:

· To faste tur dager pr uke - da er barna ute heile dagen
· Felles skidag med der alle er med
· Faste dager til bruk av gymsalen

For voksne:

· Sprækingen
· Hoppetussa
· Blåtur

· Personal-sammenkomster

· Humor i hverdagen

Aktiviteter på skolene
For elever:

· Rundekonkurranser (lkr til klassen for hver runde elevene går ei oppmålt løype rundt
skolen i løpet av 14 dager)

· Felles ski dag
· Felles idrettsdag
· Fotballturneringer
· Volleyballturneringer

· Fotballbanen

· Skileikanlegget

· Vi arangerer hvert år idrettsdag for begge skolene.
· Vi deltar hvert år på Tine-stafetten.
· Vi er i løpet av et skoleår ute på mange turer i nærområdet.
· F AU arrangerer solfest ute i Slåken med aktiviteter hvert år.
· Så fremst det er nok snø arangeres rundekonkurranse i en gitt periode, der elevene

konkurrerer om flest runder på ski, og penger til aktivitetsutstyr til klassen.
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· Elevene er også aktive på skøyter i vinterhalvåret.
· 1.-4.klasse har tre dager i uka med aktivitetstid.

For alle:
· Sprækingen: Turoster for de som føler seg litt ekstra spreke.
· Hoppetussa: som er for hele bygdas befolkning også de som er her utenfra, der vi

setter ut turposter som alle turgåere kan skrive seg inn på. Dette er noe hele skolen
deltar på.

Tiltak pleie og omsorg/psykisk helse
Beiarn sykehjem har aktivitør 4 dager i uken. Her er det fokus på miljøterapeutiske aktiviteter
og trivselstiltak. Frivilige lag og foreninger er også bidragsytere i forhold til trivselstiltak, og
flere ønsker å ha mer fokus på fysisk aktivitet og frukt istedenfor kake.

Gruppetrening:
. Treningsgruppe mandag, onsdag og fredag (Både helsestudio og trening ute varighet

fra 14.10- 15.15)
. Bassengtrening onsdager

. Treningskort som brukere kan benytte seg av fra 08.00-15.30 daglig

. Fokus på kosthold sammen med fastlege

. Matombringing til pasienter som ikke greier og opprettholde s tilstrekkelig med
næring, eller har andre skader/lyter (dette er et tiltak som hjelper pasientene til å bli
boende hjemmel lengere en uten en slik ordning.)

. Fokus på ernæring, med bistand fra egen kokk på Beiarn sykehjem.

. Samarbeid med fysioterapeut for og uføre enkle oppdrag hos pasienter som har
vansker med og komme seg til fysioterapeut.

Individuell trening
. Etter avtale med fastlege, lages egne individuelle opplegg.(psykisk helse)

. Etter behov for pasienter med nedsatt almenntilstand settes det i gang tiltak innen

fysisk aktivisering (hjemmebasert omsorg)

Sosialt
. Turer, uansett vær og føre arrangeres det turer hver tirsdag. Med fokus på å bli kjent i

egen bygd.
. Onsdager arrangeres det helsekafé på Tollå i samarbeid med Beiarvekst,

Friviligsentralen, psykisk helse og hjemmebasert omsorg.
. Langturer 2 til 3 turer i året. (Turer med overnatting, turene legges opp etter ønsker

/samarbeid med de som bruker tjenesten)

Tiltak for helsestasjonen
. Ungdata kartlegging - gir et bilde av ungdomskulturen

. Hybelforberedende årlig kurs, med fokus på mat, renhold, økonomi m.m.
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. Tverretatlig samarbeid for oppfølging av jordmortjenestens Tjenesteavtale 8

. Fokus og arbeid med tannhelse, forebyggende tiltak jf. Tanelsetjenesten §1-3, og
henvisningsrutiner for barn under 3 år. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid viktig.

Kultur- og idrettsstrategi
. Barna i Beiarn skal i en tidlig alder få oppleve og ta del i kulturopplevelser.
. Gi barn og unge et aktivt fritidstilbud, gode opplevelser og oppvekstsvilkår.
. Legge til rette for kreative møtesteder for ungdom.

. Stile til disposisjon lokaler og anlegg, samt støtte organisasjoner som påtar seg å

bygge og/eller drive hus og anlegg til idrett, friluftsliv og kulturformåL.
. Kommunen skal ha et bevisst og aktivt samarbeid med lag og foreninger, for å sikre

viktige trivsels- og velferdstilbud.
. Vektlegge kultursamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner for å kunne

påta seg oppgaver, som kommunen ikke kan løse alene.

Folkehelsegruppen:
. Folkehelseleder . Landbruk og Kultur
. Helsesøster . Leder Barnevern
. Folkehelsekoordinator . Beiarn Turlag
. Bolystklekkerioperatør . Sykehjem
. Psykiatri og Rus . Beiarn Idrettsråd
. Flyktningkonsulent . Friviligsentralen
. Leder Barnehage . Politikerrepresentant
. Rektor skole . Elevrådsrepresentant
. Eldrerådet

Lag, foreninger, organisasjoner og samarbeidspartnere
I Beiarn kan man telle et stort antall registrerte foreninger. De fleste har en aktivitetskalender
- helårsbasert og/eller sesongbasert. Foreningene lager aktiviteter som skaper sosialt samvær.
Slike møteplasser gir glede og mening for flere og er et viktig supplement i et
folkehelseperspektiv .
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Sak 50/14

KRSESENTERET I SAL TEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/76

Arkiv: H43

Saksnr.:
38/14
50/14

Utvalg
Formanskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.10.2014
29.10.2014

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2014 sak 38/14
Innstiline: ti kommunestyret:

Beiarn kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale for drift av Krisesenteret i Salten.

Beiarn kommunestyre ber rådmannen, kfr kommunelovens bestemmelser på området, å
delegere myndighet til rådmannen i Bodø, innenfor rammene av vedlagte avtale. Beiarn
kommunes Krisesentertilbud skal etter dette driftes som et vertskommunesamarbeid, kfr.
kommunelovens § 28b, med Bodø kommune som vert.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Heidi Larsen

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale for drift av Krisesenteret i Salten.

Beiarn kommunestyre ber rådmannen, kfr kommunelovens bestemmelser på området, å
delegere myndighet til rådmannen i Bodø, innenfor rammene av vedlagte avtale. Beiarn
kommunes Krisesentertilbud skal etter dette driftes som et vertskommunesamarbeid, kfr.
kommunelovens § 28b, med Bodø kommune som vert.

Saksutredning:
Bodø kommune gjennomførte allerede i desember 2010, en omorganisering av Krisesenteret i
Bodø, hvor blant annet Beiarn hadde en samarbeidsavtale.

Bodø kommunes vedtak av 9. desember 2010 PS-sak 10/137, lød:

Drifen av Krisesenteret i Bodø videreføres til Krisesenteret i Salten etter
Vertskommunemodellen i kommunelovens § 28b, med Bodø som vertskommune.

Etter tilsyn fra Fylkesmannen er det avdekket at nødvendig ny samarbeidsavtale ikke har fått
sin formelle behandling hos nabokommuner og at oppdaterte samarbeidsavtaler ikke er
inngått. V i har nå mottatt ny samarbeidsavtale. Denne vedlegges.
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Vurdering:
Behandlingen må på dette tidspunktet anses som en nødvendig formalitet. Rådmannen har hatt
jevnlig kontakt med Bodø kommune og tør bekrefte at aktuelle og faktiske tjenestemottakere
ikke har lidd under mangelen på inngått ny samarbeidsavtale med formelle vedtak.

Signering av samarbeidsavtale må utestå til kommunestyret forhåpentlig fatter nødvendig
godkjenningsvedtak og instruerer rådmannen til å videredelegere ansvaret til rådmannen i
Bodø.

Vedlegg:
Samarbeidsavtale for drift av Krisesenteret i Salten.
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bodø
KOMMUNE

Helsekontoret

Beiarn kommune Dato: ..""",.., .............., ,." ,.. ,., ,.,..,.. ..."".... 23,09,2014
Saksbehandler: ................,.,.,........, Vibeke Nikolaisen
Telefon direkte: .......................................... 75555461
Deres ref.: .,......."""",..,...,.."".""........,.",.".,. ((REF))
Løpenr.: ........""............,.""""'......,..,..,,, 59992/2014
Saksnr.lvår ref,: ........................................ 2010/7425
Arkivkode: ,........ ,.....,...",...,. ,....,........",...., ,.,.."..,,233

Samarbeidsavtale mellom Beiarn kommune og Bodø kommune
om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten

Bakgrunn:
Forespørsler fra Beiarn kommune om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten.
(ætableringen av Krisesenteret i Saltem)
Kommunestyret i Bodø kommune behandlet den 9.desember 20 i O PS-sak 10/137 med følgende
vedtak:
"Drifen av Krisesenteret i Bodø videreføres til Krisesenteret i Salten etter vertskommunemodellen i
kommunelovens §28b, med Bodø kommune som vertskommune. "

Avtalen
Avtalen er basert på kommunelovens paragraf 28a, vertskommunemodellen og gjelder i to år fra
01.07.2014 med mulighet til forlengelse. Det inngås med dette avtale om etablering og drift av
krisesenter i Salten mellom følgende kommuner:
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Værøy og Røst.
Nå også med Lurøy og Rødøy kommune i en prøveperiode på to år.
Avtalen administreres av Bodø kommune som vertskommune. Samarbeidet er regulert i
kommunelovens paragraf 28b.

Formål
Krisesenteret i Salten skal yte hjelp til kvinner, menn og barn som lever i uverdige forhold med
noen av sine nærmeste, og/ eller som blir utsatt for overgrep eller krenkelser. Hjelp ytes i form av
råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging.
Krisesenteret i Salten skal, der det er mulig, kunne følge opp kvinner, menn og barn i
reetableringsfasen. Tilbudet gjelder ikke barn som kommer alene. Krisesenteret kan tilby et

beskytet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten skal formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet både i vertskommunen
og i brukerens hjemkommune. Krisesenteret i Salten skal samarbeide med andre aktuelle etater.
Krisesenteret skal også drive opplysningsarbeid med hensikt å forebygge og redusere vold og
overgrep i samfunnet. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er en
viktig oppgave.

1. Organisering, retningslinjer og instrukser
Styringsgruppe representert ved rådmannen i de enkelte kommuner, skal behandle og vedta årlig
virksomhetsplan og budsjett for Krisesenteret i Salten. Leder av rådmannsgruppa velges av
rådmennene og kan rullere mellom kommunene. Forslag til budsjett utarbeides av rådmannen i
Bodø. Budsjettforslaget skal foreligge til behandling og vedtak i rådmannsgruppa (styringsgruppa)

Helsekontoret
Postad resse:

Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Moloveien 20, 8003 Bodø

Telefoner:
Sentralbord: 75 55 50 00

Ekspedisjon: 75 55 54 60

Telefax:

Elektroniske adresser:

postmottak(1bodo. kommune. no
vibeke. ni kolaisen(1bodo. komm une. no

ww.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972418013
Bankkonto:
4500 55 00080



innen 1.september hvert år. Øvrige retningslinjer, organisering og instrukser er nedfelt i vedlagte
reglement som de deltakende kommuner har sluttet seg tiL.

2. Lokalisering
Bodø kommune skal være vertskommune og ha arbeidsgiveransvar for leder av Krisesenteret i
Salten. Bodø kommune stiler nødvendig utstyr for driften til disposisjon.

3. Styringsgruppe
Rådmennene i deltakende kommuner er styringsgruppe for Krisesenteret i Salten.

4. Budsjett og kostnadsfordeling
Rådmannen i vertskommunen er budsjettansvarlig for Krisesenteret i Salten. Bodø kommune
oppretter et eget kostnadssted for krisesenteret og er regnskapsfører. Kostnadene fordeles på de
enkelte kommuner. Det utarbeides budsjett for Krisesenteret i Salten innen 1.september hvert år.
Kostnadene fordeles på kommunene med % vis fordelingsnøkkel basert på folketall pr. 1.januar
hvert år for dekning av kostnader. De enkelte kommuner faktureres a konto pr. 31.mars hvert år.
Årsoppgjør gjøres pr. 31.desember.

5. Varighet og oppsigelse
· Denne avtalen gjelder fra og med 01.10.2014 til og med 01.03.2016.
· Denne avtalen kan sies opp
· Den enkelte kommune kan si opp avtalen med 1 års skriftlig varseL. Oppsigelsestiden

knyttes til budsj ettår
· Oppsigelse kan kun skje med virkning fra 1. januar. Endringer i avtalen kan skje årlig og i

sammenheng med budsjettarbeidet
· Oppløsning av Krisesenteret i Salten kan gjøres av den enkelte kommune ved

rådmannen/eventuelt etter kommunestyrevedtak. Ved oppløsning vil hver av avtalepartene
(kommunene) være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketall ved siste
årsskifte.

Med hilsen

Stian Wik Rasmussen
Leder for Helsekontoret i Bodø kommune

Rådmann i Beiarn
kommune

Rådmann i Bodø kommune

Ole Petter Nybakk Rolf Kåre Jensen

Vedlegg:
Instruks for daglig leder
Reglement for krisesentertilbud i Salten

Samarbeidsavtale mellom Beiarn kommune og Bodø kommune om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten
2 av 2



BUDSJETTREGULERING 2014

Sak 51/14

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/437

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

39/14 Formannskapet
51/14 Kommunestyret

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2014 sak 39/14
Innstiline: ti kommunestyret:

Beiarn kommunes budsjett for 2014 reguleres som følger:

Rammeområde 1.1 økes med
Rammeområde 1.2 økes med
Rammeområde 1.3 A økes med
Rammeområde 1.7 økes med
EK-kap KLP (368.000-218.000)

Netto økning

Økningen finansieres med følgende:

Disp.fond 1.3 A konto 25699002
Sentral disp.fond konto 25699030
Rammeområde 1.9, økte finansinntekter

Sum bruk av fond/øke inntekter

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstiling:

kr. 600.000

kr. 250.000

kr. 1.108.000
kr. 500.000

kr. 150.000

kr. 2.608.000

kr. 344.000

kr. 1.114.000
kr. 1.150.000

kr. 2.608.000

Beiarn kommunes budsjett for 2013 reguleres som følger:

Rammeområde 1.1 økes med
Rammeområde 1.2 økes med
Rameområde 1.3 A økes med
Rammeområde 1.7 økes med

Netto økning

kr. 600.000

kr. 250.000

kr. 1.108.000
kr. 500.000

kr. 2.458.000

Møtedato
13.10.2014
29.10.2014
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Økningen finansieres med følgende:

Disp.fond 1.3 A konto 25699002
Sentral disp.fond konto 25699030
Rammeområde 1.9, økte finansinntekter

kr. 344.000

kr. 1.114.000
kr. 1.000.000

Sum bruk av fond/øke inntekter kr. 2.458.000

Bakgrunn:

Rådmanen legger med dette frem budsjettreguleringssak for 2014.

Som varslet gjennom siste økonomirapport, er situasjonen for særlig rammeområde 1.1,
Sentraladministrasjonen og 1.3A, Helse- og sosial utfordrende. Nå viser det seg at det også er
utfordringer knyttet til rammeområde 1.2, skole- og barnehage og rammeområde 1.7, næring.

Saksutredning:

Rammeområde 1.1 Sentraladministrasjonen
Budsjettramme for 2014 er på kr. 9.066.000.

Sentraladministrasjonen ligger an til et overforbruk på ca. 600.000. Av dette er de ikke i stand
til dekke noen ting over eget disposisjonsfond som er tomt.

Overforbruket skyldes økt annonsering og kostnader til rekrutteringer som er kostnadsført på
rådmannens kontor der også lisenser og kontingenter er feilbudsjettert. Noe økte kostnader til
politisk styring blir det også. Innenfor økonomiavdelingen er det overforbruk på lønn i
forbindelse med nye arbeidstakere og merarbeid med innføring av nytt lønns- og
fakturasystem.

Rammeområde 1.2, Skole- og barnehage
Budsjettramme for 2014 er på kr. 22.149.000

Skole- og barnehagen har en teknisk budsjetteringsfeil på kr. 250.000 som det ikke har vært
driftet for å finne dekning for. Rådmannen mener det ellers er mulig å holde budsjettrammen,
men stram styring er helt avgjørende for ikke å ha behov for inndekning utover de nevnte
250.000. Skole- og barnehage har ingen opparbeidet buffer da eget disposisjonsfond er på kr.
O. Barnehagen klarer å drifte innenfor sin tildelte del av rammen.

Rammeområde 1.3 A, Helse- og sosial
Budsjettramme for 2014 er på kr. 11.460.000.

Helse- og sosial ligger an til et overforbuk på kr. 1.108.000. Overforbruket kommer i hovedsak
av ikke budsjetterte merkostnader til kommunens medfinansiering ved bruk av somatiske
spesialisthelsetjenester. Her har man nok i realiteten feilbudsjettert for de reelle kostnadene ser
ikke ut til å bli vesentlig høyere enn faktiske kostnader for året 2013. Underdekningen er på
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555.000 på dette området. Lønn vikarer og overtid på legekontoret representerer merforbruk på
170.000, men også på barnevernsamrådet er det et betydelig overforbuk med ca 500.000.

Rammeområde 1.3 B, Pleie- og omsorg
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 35.193.000.

Pleie- og omsorg ser ut til å klare å holde budsjettet for 2014. Som for skola- og barnehagen er
dette svært viktig da man ikke har noen reserver i eget disposisjonsfond.

Rammeområde 1.5, Landbruk, kultur og miljø
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 5.686.000

Budsjettet er regulert innenfor tildelt ramme. Eget disposisjonsfond utgjør pr. årsskiftet kr.
884.443.

Rammeområde 1.6 teknisk avdeling
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 6.641.000

Budsjettregulering er gjennomført i balanse, men med noe justering mellom ulike
ansvarsområder. Eget disposisjonsfond utgjør pr. årsskiftet kr. 359.150
Rammeområde 1.7 Næring.
Budsjettområdet skal etter vedtatt budsjett tilføre kommunens regnskap kr. 3.425.400

Dette rammeområdet finansieres med bruk av næringsfond med unntak av salg av
konsesj onskraft.

Vi varsler likevel at aktiviteten er høyere enn budsjettert og at både innenfor utlån og
drifts støtte til SNU er fattet vedtak og benyttet vesentlig mer enn opprinnelig budsjettert. Nivå
på næringsfondet er omtalt tidligere. Vi ligger ikke an til å styrke dette, slik intensjonen var i
budsjett og slik omtalt i behandlingen av årsoppgjøret for 2013.

Under dette rammeområdet hører også inntekter fra konsesjonskraft. Selv om inntektene er
budsjettert 1,5 mil lavere enn tidligere år - til nivå 4,5 mil i netto inntekt, så ser det ikke ut til
at vi når budsjettmålet. Dette skyldes lave kraftpriser over lang tid og lave fremtidsprognoser
på prisen på kraft. Kommunens avtale om deling 50/50 med fylkeskommunen på en del av
nettogevinsten på konsesjonskraft er den mest usikre og den vi har minst informasjon om
underveis i budsjettåret. Vi må revurdere nettoinntekten til kr. 4,0 milL. Siden nettogevinsten
inngår i den kommunale driften og det ikke er noe å hente på konsesjonskraftfondet må det
finnes dekning for samme beløp, kr. 500.000 i budsjettreguleringen.

Rammeområde 1.8 Skatt og rammeoverføring.
Vi finner ikke noe grunnlag for netto budsjettregulering på dette området. Både skatteinntekter
og rammeoverføringene fra Staten står rimelig godt i forhold til budsjettet når vi tar hensyn til
korrelasjonen innbakt i inntektssystemet for kommuner. Den noe økte skatteinngangen gir som
kjent utslag i mindre inntektsutjevning.
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Rammeområde 1.9 Renter og avdrag, finans.
Siste måneds avkastning va marginalt positiv. På årsbasis er budsjettert med netto gevinst på
10.320.922 fra finansielle instrumenter. Vi tror på ca kr. 2,0 mil mer, med de signaler vi leser
i markedet pr nå. Budsjettet reguleres opp med kr. 1. mil av forsiktighetsgrunner. Dette legges
til grunn når vi i denne saken må finansiere merforbruk/mindreinntekt på kr. 2.458.000 utover
opprinnelig vedtatt budsjett.

Generelle kommentarer:
Før reguleringen er status på sentralt disposisjonsfond kr. 2.192.000. Av dette tilrås 1.114.000
brukt til finansiering av merforbrukmindreinntekt i denne saka.

Følgende prinsipper er lagt til grunn når det gjelder finansiering av merforbruk. Først skal eget
disposisjonsfond benyttes for dem som har eget fond og egen merforbruk/mindreinntekt. Så
kan sikre merinntekter fra skattramme og finans benyttes. Deretter sentralt disposisjonsfond så
langt tilrådelig, før en tilslutt må benytte disposisjonsfond fra andre avdelinger.
Merforbruk/mindreinntekten på 2.458.000 utgjør 2,8 % av budsjett til fordeling drift og 2,1 %
av sum budsjetterte driftsinntekter. Dette er et større avvik enn rådmannen liker.
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BRØYTING AV PRIVATE VEIER 2014 - 2015 - BRØYTESATSER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Frank R. Movik
14/512

Arkiv: Q15

Saksnr.: Utvalg

18/14 Driftsutvalget
52/14 Kommunestyret

Møtedato
02.10.2014
29.10.2014

Driftsutvalgets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.680
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.215
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.280
D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tilegg på kr. 1.180
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 21
pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold kan dette ffavikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Øyvind Sande

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 02.10.2014 sak 18/14

Behandling:

Prisene økes med 5% fra sesongen 2013/2014.

Vedtak:

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

F) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.680
G) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.215
H) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.280
I) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tilegg på kr. 1.180
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J) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 21
pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøyes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Øyvind Sande

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

K) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.620
L) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.150
M) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.200
N) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.160
O) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 21
pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Saksutredning:
I rådmannens forslag til brøytesatser for kommende sesong er det lagt inn en prisøkning på ca.
2,9 % for sesongen 201412015, som også er identisk med SSBs byggekostnadsindeks for
vintervedlikehold.

Bakgrunn:

I avtalene med brøytesjåfører fremgår at priser på innleide maskiner m.v. skal prisreguleres
årlig ved bruk av SSBs byggekostnadsindeks for vintervedlikehold. Basert på dette er
kommunens betaling til brøyesjåførene prisregulert med ca. 2,9 % for maskinpris og ca. 2,9 %
for førerlønn, sesongen 2014/2015.

Vedlegg:
Maskinpriser - 201412015
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Notat
Til:
Kopi til:
Fra:
Sak:

Teknisk avdeling
MASKINPRISER - 2014/2015

Saksnr./ Arkivkode
14/512 - Q15
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
23.09.2014

MASKINPRISER - 2014/2015

For arbeid utført i perioden 10.2014 - 10.2015 godtgjøres etter følgende satser:

1. Traktor
a. Det betales kr. 1.96 pr. HK. pr. time inkL. drivstoff.
b. Det utbetales et tillegg på 5 % for firehjulstrekk.

Redskap må stå i forhold til traktorens ytelse for å kunne regne med fullt
antall HK.

2. Fører
a. Det betales kr. 294,- pr. time for fører av traktor.

3. Snøfres og planeringsskjær
a. Det betales kr. 157,- pr. time for snøfres.
b. Det betales kr. 47,- pr. time for planeringsskjær.

4. Lastebil med plog
a. For lastebil betales kr. 556,- pr. time inkL. plog.

Prisene er regulert opp med ca. 2,9 %fra b røy tes es ongen 2013/2014 i samsvar
med SSB 's byggekostnadsindeks for riks og fylkesveier, vintervedlikehold og
justeres etter l. juli hvert år.
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BRØYTING AV PRIVATE VEGER - VURDERING OM FRITIDSBOLIGER SKAL
OMFATTES AV ORDNINGEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank R. Movik
14/513

Arkiv: Q15

Saksnr.: Utvalg

19/14 Driftsutvalget
53/14 Kommunestyret

Møtedato
02.10.2014
29.10.2014

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 02.10.2014 sak 19/14
Innstiline: ti kommunestyret:

Dagens ordning og organisering vedrørende brøying av private veger opprettholdes.

Fritidsboliger omfattes ikke av den private brøyteordningen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak

Rådmannens innstiling:

Dagens ordning og organisering vedrørende brøyting av private veger opprettholdes.

Fritidsboliger omfattes ikke av den private brøyteordningen.

Saksutredning:

I forbindelse med behandling av brøytesatser for private veger for sesongen 2013/14 gjorde
kommunestyret følgende tileggsvedtak:

Drifsutvalget ønsker en omlegging av ordningen med brøyting av private veier slik at
også hytteeiere bidrar og betaler. Drifsutvalgets medlemmer Frank Einar Vilhelmsen og
Helge Osbak deltar i utredningsarbeidet. Eventuell endring i ordningen vil innføres fra
brøytesesongen 2014/2015.

Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen, hvor kommunalleder for Teknisk har deltatt for
administrasj onen.

I 2009 utarbeidet Teknisk avdeling notat Brøyting av private veger - vurdering av ordningen,
hvor også brøyting for fritidsboliger ble vurdert. Dette har vært gjennomgått i arbeidsgruppen,
og vedlegges denne saken til orientering. Notatet var vedlegg til sak til driftsutvalg og
kommunestyre i april/mai 2009 hvor det ble gjort vedtak om ikke å endre ordningen med
brøyting av private veier.
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Teknisk avdeling har utarbeidet kart hvor bygninger som etter matrikkelen er å regne som
fritidsboliger er spesielt markert. Disse har vært gjennomgått i arbeidsgruppen, og har dannet
grunnlag for å diskutere konkete problemstilinger rundt å medta fritidsboliger i
brøyteordningen.

Vurdering:
Arbeidsgruppen har diskutert mulige alternativer for at ordningen også skal kunne omfatte
fritidsboliger, med bakgrunn i følgende momenter:

. Regnskapsmessig har ordningen de fleste år gått med underskudd. Skal fritidsboliger
delta må dette skje på en måte som øker inntektene med ordningen, dvs at antall meter
brøytet veg ikke må øke noe særlig. Prinsippet må være at det ikke skal brøytes ekstra
til fritidsboliger.

. Måten brøytingen organiseres på er kritisert av kommunerevisjonen med bakgrunn i

regler om offentlige anskaffelser, og også brøytesjåfører er misfornøyd med at det ikke
utbetales faste beredskapstilegg. Dagens brøytekontrakter går ut etter sesongen
2014/15, og det kan forventes at kostnadene med brøyting blir høyere.

. Dagens ordning er slik at alle fastboende langs en privat vei må delta for å få brøyting.
Langs svært mange private veier som i dag brøytes ligger det fritidsboliger.
Arbeidsgruppen mener at det ikke bør innføres en ordning hvor brøyting til fastboende
opphører hvis en eier av fritidsbolig ikke vil delta.

Ordningen med brøying av private veger er en service kommunen yter for fastboende, og som
kommer mange tilreisende til gode. De fleste vintre medfører brøyeordningen en betydelig
utgift for kommunen. Arbeidsgruppen konkluderer med at den ikke finner en god måte for at
fritidsboliger skal omfattes av den private brøyteordningen.

Vedlegg:
Notat: Brøyting private veier - vurdering av ordningen.
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BRØYTING PRIVATE VEGER
- VURDERING AV ORDNINGEN

Bakgrunn:

I forbindelse med behandling av sak 62/08 Brøying private veger 2008/2009 gjorde
kommunestyret følgende vedtak:

Ordningen med brøyting av fritidsboliger legges frem som egen sak.

Ved behandling av sak 71/08 Budsjett for 2009 gjorde kommunestyret følgende vedtak:
Brøyteordning utredes i forhold til fritidsbebyggelse og selvkost.

Ordningen med brøyting av private veger er gjennomgått i denne rapporten, og hvor det er lagt
vekt på følgende momenter:

Organisering
Økonomi/Selvkostvurdering
Brøying til fritidsboliger

Organisering - gjennomføring

Ordningen med kommunal brøyting av private veger mot refusjon fra oppsittere har vært
gjennomført i Beiarn kommune over flere lO-år.

Følgende regelverk har vært vedtatt for ordningen:

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er
spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes slik at helsepersonell i tjeneste,
utrykningsJqøretøy og post kan komme fram.
Enforutsetningfor at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i
ordningen.
Ordningen omfatter ikkefritidsboliger og gjelder kunfastboende i kommunen

Regelverket for ordningen har vært under debatt gjentatte ganger i kommunens politiske
utvalg og styrer, og har over tid blitt noe endret og tilpasset. Følgende momenter har nok vært
særlig vektlagt:

Ordningen har vært sett på som en ekstra kommunal service/tjeneste for å stimulere
bosetting og trivseL.
De kommunale kostnadene med ordningen har vært forsøkt redusert mest mulig.
Dette ved at omfanget av brøyingen har vært begrenset i forhold til hvem som kan delta



og antall ganger det brøyes pr. døgn. Videre har det vært stilt krav om at alle
oppsittere/fastboende på en veg skal delta for at den kan bli brøyet.
Fritidsboliger har vært holdt utenfor ordningen, hovedsakelig av følgende grunner:

o Hvis fritidsboliger skal pliktes deltakelse på lik linje med boliger vil dette
kunne stoppe brøytingen på svært mange private veger. Kravet er at alle langs
vegen skal delta, og det vil være nok at én fritidsboliger ønsker å stå utenfor.

o Det har vært lagt til grunn at hver maskintime i utgangspunktet er et
"underskudd", og at man ut fra dette ønsker å redusere omfanget av ordningen.

Brøyting av private veger har vært organisert sammen med brøying av kommunale veger.
Kommunen er i dag oppdelt i 14 brøyteroder, og brøyingen skjer etter timepriser fastsatt av
kommunen. Rodene lyses ut for 3 år av gangen og driftsutvalget vedtar en brøyeplan som
omfatter rodeinndeling og brøyesjåfører. I dag utføres all brøying med traktor og snøfres.

Ovenfor oppsittere utlyses brøying av private veger hvert år med en påmeldingsfrist.
Brøyesjåførene på den enkelte rode får så tildelt privat brøyting etter hvem som melder som
påmelding skjer.

Økonomi / selvkostvurderinger

Det er gjort en oppstiling over inntekter og utgifter for ordningen med brøying av private
veger fra 1990 til 2008.

I dette er det verdt å merke seg forskjellen på brøytesesong og regnskapsår. Eksempelvis vil
regnskap for 2000 være fordelt med kostnader for jan-mai for sesongen 1999/2000 (ca. 80%)
og okt-des fra sesongen 2000/2001(ca. 20%). Inntektene kommer inn om høsten. Dette
medfører at hvis ordningen velges nedlagt vil man i det siste regnskapsåret for ordningen få
ca. 80% av utgiftene - men ingen inntekter.

Utgift

1990 253729

1991 191849

1992 295126

1993 365935

1994 357488

1995 426471

1996 325049

1997 659945

1998 244268

1999 256236

2000 482506

2001 260275

Inntekt Netto

-167293 86436

-162532 29317

-182152 112974

-198440 167495

-216290 141198

-280943 145528

-284937 40112

-295255 364690

-262402 -18134

-238169 18067

-237645 244861

-299279 -39004



2002 174283 -253465 -79182

2003 278299 -263567 14732

2004 521868 -317366 204502

2005 521392 -318692 202700

2006 374987 -321019 53968

2007 569976 -348104 221872

2008 378199 -314330 63869
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Sum kommunale kostnader for de siste 19 år av ordningen har vært ca. kr. 1.980.000,-,
som gir et gjennomsnitt pr. år på ca. kr. 104.000,-.

- For de siste fem årene har sum kommunale kostnader vært ca. kr. 750.000, som gir et
gjennomsnitt pr. år på ca. kr. 150.000,-.

For inneværende sesong har kommunestyet vedtatt følgende satser for refusjon fra oppsittere:

a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales kr. 1.310,-.

b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales kr. 2020,-

c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales kr. 2.700,-

d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tilegg på kr. 920,-
e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr.

214.- pr.m .



Det er 172 stk påmeldte i ordningen inneværende sesong.

Lengder og inntekter fordeles på følgende måte:

./ Under 40 m

./ 40-150m

./ Over 150 il

.. Snuplasser

.. Plasser

97
48
26
14

3

kr. 127.000,-
kr. 96.960,-

kr. 70.200,-

kr. 12.880,-

kr. 7560,-

Inntektene har de siste årene ligget stabilt i rundt kr. 315.000.

Vurderinger rundt selvkost

Prinsippet ved kommunale selvkostberegninger er at disse skal foreligge i forkant aven
gebyrfastsetting - og skal dane grulaget for denne. I forhold til brøyting, hvor det er så
store variasjoner i kostnadene fra sesong til sesong, vil dette i prinsippet være umulig.

Hvis man ønsker å gjøre en fremskriving basert på historiske tall (eks. siste 5 år) ser vi at
kostnadene har variert fra kr. 375.000 til kr. 570.000, dvs. ca. 50 %. I samme periode har det
kommunale underskuddet i ordningen variert fra kr. 54.000 til kr. 222.000, med et
gjennomsnitt på kr. 150.000,-.

Inntektene er relativt stabile.

Hvis et underskudd på kr. 150.000 legges til grunn for en "selvkostberegning" må inntektene
økes med ca. 50% for at ordningen skal komme i balanse, dvs at kommunens inntekter må
økes til ca. kr. 450.000,- med dagens sammensetning av påmeldte. Det vil selvsagt fortsatt
være stor usikkerhet i en slik beregning. En økning med 50% vil gi følgende omtrentlige
satser:

f) For brøying inntil 40 m. fra off. veg betales kr. 1.950,-. (+640)
g) For brøying fra 40 m inntil 

150 m fra off. veg betales kr. 3000,- (+980)
h) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales kr. 4000,- (+1300)

i) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tilegg på kr. 1400,- (+480)

j) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr.
21.- pr.m2. (+7)

Ved en kraftig økning i prisene vil flere forhold kunne inntre:

De som har kortest veg - og derfor er mest "lønnsomme" - vil finne ordningen
for kostbar og melde seg av.
Selv om relativt mange melder seg av ordningen trenger ikke kostnadene å
reduseres tilsvarende. Dette fordi mye av kjørelengden for brøyesjåføren
opprettholdes. Ved en for kraftig økning i satsene kan inntektene derfor
reduseres mer enn kostnadene.



Fritidsboliger med i brøyteordningen

Det er fra politisk side bedt om at administrasjonen også utreder at fritidsboliger medtas i
ordningen med brøying av private veger. Det vises ellers til hva som er skrevet under første
avsnitt om "Organisering - gjennomføring".

I dag omfatter ordningen kun fastboende, og det er i tilegg satt som forutsetning at alle
fastboende langs den private vegen skal delta.

Hvis ordningen skal omfatte fritidsboliger vil bL.a. følgende forhold måtte vurderes:

Hvis fritidsboliger skal pliktes å delta på lik linje med fastboende vil dette kunne
medføre at brøyting på mange private veger stopper opp.
Hvis fritidsboliger skal ha rett (og ingen plikt) til å delta i ordningen, skal det da
settes noen grenser for hvem denne retten omfatter?

o Skal retten kun omfatte fritidsboliger med avkjørsel fra kommunal veg
eller fra privat veg som allerede blir brøyet. Mange fritidsboliger ligger
langt una områder som i dag brøyes av kommunen.

o Skal det settes noen maksimal veglengde for brøying til fritidsboliger.
Skal brøying til fritidsboliger kun være et tilbud til de hytene som kommunen
mener vil kunne delta i ordningen uten for store ekstra kostnader? Det vil
vanskelig la seg realisere.

Administrasjonens vurderinger og anbefaling.

Administrasjonen er av den oppfatning at dagens brøyeordning utgjør et viktig gode for
mange av innbyggerne i kommunen. Den er organisert på en rimelig enkel og effektiv måte,
som gir lite administrasjonskostnader.

Også en god del eiere av fritidseiendommer og besøkene for øvrig har nytte av ordningen. Den
kan oppfattes som en del av kommunens tilrettelegging og gjestfrihet.

Den gjennomsnittlige ressursbruken oppfattes som liten sett i forhold til den store nytteverdien
ordningen har.

Ordningen har en viss næringsmessig betydning for brøyerne. Det har kommunen ikke noe
imot. Brøyerne har gjennomgående godt utstyr og leverer en meget god tjeneste.

Ved at kommunen organiserer ordningen som i dag oppnår brukerne noenlunde lik pris for
den t j enesten de får.

Ut fra funnene som er gjort og de vurderingene som er nevnt anbefales ordningen videreført
som i dag.
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RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank R. Movik
14/539

Arkiv: Qll

Saksnr.: Utvalg

37/14 Formannskapet
54/14 Kommunestyret

Møtedato
13.10.2014
29.10.2014

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2014 sak 37/14
Innstiline: ti kommunestyret:

Beiarn kommune ser at opparbeidelse av større parkeringsplass ved Ramskjellvatnet har
allmenn interesse, og verdsetter det arbeid grunneiere og hytteforeningen har gjort for å øke
tilgj engeligheten til området.

I brev datert 05.05.13, vedrørende privatisering/nedklassifisering av Ramskjellveien, opplyses
det at grunneierne og hytteforeningen i samarbeid vil opparbeide snuplass og parkeringsplass
på Heia for 20 biler. Dette prosjektet er ikke prioritert i kommunens budsjett.

Søknad fra Ramskjell hytteforening om å få refundert utgifter til opparbeidelse av

parkeringsplass og gangvei avslås.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Håkon Sæther

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune ser at opparbeidelse av større parkeringsplass ved Ramskjellvatnet har
allmenn interesse, og verdsetter det arbeid grunneiere og hytteforeningen har gjort for å øke
tilgjengeligheten til området.

I brev datert 05.05.13, vedrørende privatisering/nedklassifisering av Ramskjellveien, opplyses
det at grunneierne og hytteforeningen i samarbeid vil opparbeide snuplass og parkeringsplass
på Heia for 20 biler. Dette prosjektet er ikke prioritert i kommunens budsjett.

Søknad fra Ramskjell hytteforening om å få refundert utgifter til opparbeidelse av
parkeringsplass og gangvei avslås.

Saksutredning:
I brev datert 15.08.14 fra Ramskjell Hytteforening søkes det om å få refundert utgifter betalt til
Bodø Transportservice i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass og gangvei ved
Ramskjellvatnet, samt gebyr tilknytte byggesaksbehandling. Det søkes refundert et beløp på
kr. 30937,50.
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Bakgrunn:
I forbindelse med klassifisering av Ramskjellveien oversendte Ramskjell Hytteforening
05.05.13 brev til Beiarn kommune. Hytteforeningen ønsket å fokusere på det positive med
fortsatt allmenn tilgjengelighet til Ramskjell, og kom med innspil på tiltak som kunne grunngi
å omgjøre tidligere privatiseringsvedtak. Blant disse tiltakene var at grunneierne og
hytteforeningen i samarbeid vile opparbeide snuplass og større parkeringsplass på Heia ved
Ramskj ell vatnet.

I september 2013 vedtok Beiarn kommunestyre nye kriterier for klassifisering av kommunale
veier. Med bakgrunn i disse kriteriene ble det i februar 2014 fremlagt ny politisk sak hvor alle
kommunale veier, samt private veier omfattet av omklassifisering i 2012, ble gjennomgått på
nytt. I vedtak i februar 2014 bestemte kommunestyret bLa. å tilby Ramskjellveien opptatt som
kommunal vei. Vedtak ble gjort med bakgrunn i de allmenne interessene som ligger i
Ramskjellveien, og kommunestyret var kjent med de tiltak som var gjort av grunneiere og
hytteforeningen for å øke tilgjengeligheten til området.

Vurdering:
Bedre parkeringsforhold er et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til Ramskjellvatnet og
områdene rundt. Det er allikevel et viktig moment at arbeidet ble gjennomført i en periode
hvor Ramskjellveien var privat, og bLa. med bakgrunn i å få kommunen til å omgjøre sitt
vedtak om privatisering av veien. Opparbeidelse av parkeringsplass ved Ramskjellvatnet har
heller ikke vært prioritert i kommunens budsjetter.

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen at søknad om refusjon av utgifter avslås.

Kommunestyret har fattet vedtak om tilbakebetaling av utlegg til et annet veilag som kan
vurderes å være i noenlunde samme situasjon som Ramskjell Hytteforening. Fra
administrasjonens side må vi likvel legge frem de faglige momentene vi mener tilhører i hver
enkelt sak.

Vedlegg: Søknad datert 15.08.14
Brev datert 05.05.13.
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Teknisk avdeling

vI kommunalleder Frank R. Movik

1 4 AUG 2014

Beiarn kommune

Ark.kode ~~a:1t
Ark.kode :~_..__

Avdeling

Kassasjon

8110 Moldjord
15.08.2014

Søknad om refusjon av utgifter

Ramskjell hytteforening er meget takknemlige for at Beiarn kommune har
vedtatt å oppta Ramskjellveien som kommunal vei igjen.

I forbindelse med den prosessen som skjedde i forkant av dette vedtak
gjennomførte Ramskjell hytteforenings et arbeid med å legge forholdende til
rette for almen ferdsel til Ramskjell og området inn til nasjonalparken. Det ble
blant annet ryddet skog langs stien inn til Tinnesset og bygget ny gapahuk på
Heia. I tillegg ble parkeringsforholdene på Heia utvidet og forbedret. Arbeidet
med ny parkeringsplass og gangvei til friluftsområde ble i all hovedsak gjort på
dugnad av hytteeierne.

I forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplassen og gangvei hadd~
Ramskjell hytteforening en del utgifter i forhold til innleie av anleggsmaskin og
innkjøp av masser.

Ramskjell hytteforening søker med dette om å få refundert utgifter som er
betalt til BodØ Transportservice kr. 30937,50. InkL. i dette beløpet inngår kr
2750,- som gjelder byggesøknaden for parkeringsplassen på Heia.

Dersom Beiarn kommune ser positivt på vår søknad kan beløpetinnbetales til
Ramskjell hytteforening konto: 4509 3144558.

Mvh

~L ~~-~ c&
Benthe Westgaard
Leder Ramskjell hytteforening

Kopi: Kasserer Bård Kvæl.
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Beiarn kommune

v/Ordfører Monica Sande

v/Rådmannen Ole Petter Nybakk

VEDRØRENDE PRIVATISERING/NEDKLASSIFISERING AV RAMSKJELLVEIEN

Det vises til kommunens privatiseringsvedtak av 10.05.2012, Etter kommunens vedtak om â overføre
den kommunale drift av Ramskjellveien til private har det hersket stor uro blant de som er brukere av
veien.

Veiens utforming er utfordrende, og er et for stort ansvar for et veilag å drifte og vedlikeholde. På
denne bakgrunn ble det den 27.03.2013 besluttet å etablere en hytteforening som skal ivareta
hytteeiernes interesser. ((Arbeidsgruppen for Ramskjellvejemi er avviklet dvs. hytteeierne trekker seg
ut av tidligere arbeidsgruppe som ble opprettet etter informasjonsmøtet på Larsos skole 20.10.12.

Hytteforeningen i Ramskjell har siden arbeidet med å komme í dialog med grunneierne og Beiarn
kommune. Vårt hovedmåf er at kommunen skal se verdien av at Ramskjellområdet fortsatt er åpen
for aflmenn ferdsel og en viktig brikke i kommunens nærlngsutvíkling og folkehelsearbeid. Slik vi ser
det er Ramskjel området et attraktivt og viktig friluftsområde for hele befolkningen i kommunen. Det
er en av innfartsårene til Saltfjellet Svartisen Nasjona Ipark og det ligger et stort potensiale i å utvikle
område ytterligere.
Friluftslivskartleggingen som er gjennomført i samarbeid med Beiarn kommune og Salten friluftsråd
viser at Ramskiellområdet er et meget viktiR friluftsområde. Med bakgrunn i dette mener
hytteforeningen at Ramskjellveien bør være et kommunalt ansvar.

Hytteforeningen ønsker å fokusere på det positive med fortsatt allmenn tilgjengelighet til Ramskjell
og ønsker å komme med innspill og tiltak som kan gi Beiarn kommune gode grunner til å omgjøre
tidligere privatiseringsvedtak.

Hytteforeningen vil i samarbeid med grunneierne på Ramskjell gjennomføre følgende tiltak:
1. Opparbeide snuplass og offentlig parkeringsplass på Heìa til 20 biler I tillegg til parkering for

eksisterende hytter. Parkeringsplassen merkes med off. parkeringsskilt (blått P~skilt). Ønsker
det offentlge at det etableres toalett i forbindelse med parkeringen, vil dette kunne inngå
som en del av tilretteleggingen ved at grunn tilvises.

2. Informasjonsskilt om nasjonalparken, turstier og annen info vedr. fiskekort og båtutleie
3. Det etableres to gapahuker for allmenn benyttelse. En i hver ende av vannet.

4. Vei forbi gårdene flytes til en enklere trasé som legges metlom dagens vei og øvre skogsvei,

Dette for å sikre fri ferdsel for allmenheten, hytteeiere og grunneiere.
S. Tilstrekkelige parkering for hytteeiere i området opparbeides i henhold til reguleringsplan.
6. Grunneierne er positive og godkjenner forslaget om â etablere preparert skitrasè fra tunnel

til ny parkerIngsplass på Heia.
7. Ramskjell Hytteforening inngår avtale med kommunen vedrørende brøyting.



Grunneierne i Ramskjell har forpliktet seg gjennom skriftlige avtaler til å avgi grunn og delta på
ovennevnte tiltale

Alle hytteeierne ¡ Ramskjell har bekreftet skriftlig at de støtter ovennevnte tiltak og ønsker å bidra
både økonomisk og gjennom dugnadsarbeid for å tilrettelegge Ramskjellområdet bedre for alle
innbyggere i kommunen.

Det er innhentet uttalelse fra lag/foreninger og skoler/barnehager som støtter opp om at Ramskjell
området er/vil være en viktig del av kommunens tilbud når det gjelder friluftsliv og næringsutvikling.

Vi håper Beiarn kommune ser positivt på våre forslag og ser verdien av at RamskjelJområdet blir mer
tilgjengelig for hele lokalsamfunnet.

Ramskjell Hytteforeningen i samarbeid med grunneierne vil med dette anmode Beiarn kommune om
å omgjøre tidligere privatiseringsvedtak av Ramskjellveien.

Vi ber om at saken tas opp til ny politisk vurdering så snart det er mulig, helst før sommeren 2013.

Bodø 5.mai 2013

Mvh

Styret for Ramskjell Hyttef~~e~i

Karsten Nestvord ~~
Bjørn Antonsen

Bård Kvæl tJI\ ~(I\

Helge Danielsen

8entheWestgaard~ ~~~

Vedlegg:

. Underskrevet avtale fra John Ramskjell

. Underskrevet avtale fra Arild Ingvaldsen og Svein Ingvaldsen

. Uttalelser fra lag/foreninger og skole/barnehage

Kopi: Plan og Ressursutvalg) Beiarn kommune

Hytteeierne ¡Ramskjell


