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ÅRSMELDING STORGLOMFJORDFONDET 2013

1. STYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

2. FONDETS DRIFT

3. REGNSKAP

4. PROSJEKTSTATUS

1. STYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON
Styret har bestått av følgende:

Ark.koda P --':zTo"--"-'-'-""'~-'---

Ark.kode S ..... _.."-"'---""---..-
Avdeling teT~;.~;:~;~.==:~CÜ?~-
Kilss~sjon _____....L ::~~~.;".:'::':. .............__

Medlemmer:
Per Swensen, Meløy kommune (leder)
Anne Marit Olsen, Meløy kommune (nestleder)
Eskil Storjord, Meløy kommune
Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål kommune
Bror Hemminghytt, Beiarn kommune
Harald Rundhau8, Statskog

Varamedlemmer:
Einar Arthur KlIvik, Meløy kommune
Greta Solfall, Meløy kommune

Øyvind Gjersvik, Meløy kommune
Hilde Furuseth Johansen, Glldeskâl kommune
Arne Larsen, Beiarn kommune
Jan N. Nilsen, Statskog

Det ble avholdt et ordinært styre-/tildelingsmøte den 18. mars. Det årlige Informasjons-

møtet ble avholdt i kommunestyresalen, Ørnes den 5. desember 2013, med S0ppmøtte.

2. FONDETS DRIFT
Storglomfjordfondet har ingen ansatte. Sekretariat for styret har vært Meløy kommune,
Plan- og UtviklingsavdelIngen v/Trond Skoglund. Fra oktober 2013 har Plan-og
Utviklingsavdelingen v/Hans Yngvar Haraldsen overtatt funksjonen som sekretær.

Regnskapstjenester er kjøpt hos Økonor Meløy AS, Ørnes og revisjonstjenester er kjøpt
hos Salten kommunerevisjon IKSI avd. Bodø.

Fondets driftsutgifter inklusive honorar til sekretariatet utgjorde totalt kr. 43.180,.. Av
dette er kr. 11.295," kontor-, møte- og administrasjonsutgifter. Meløy kommune ved plan-
og utviklIngsavdelingen har mottatt et honorar på kr. 22.334,"

Samlet er det siden fondets opprettelse i 1995 medgått driftsutgifter, Inklusive honorarer,
tilsvarende omlag 12 % av fondets samlede Inntekter I perioden.

Det er utbetalt et honorar til regnskapsfirmaet for 2013 på kr. 2.256,". Til revisor bre det
utbetalt honorar på kr. 2.625,~

i følge forskrift fastsatt den 21.12.2004 med hjemmel I stiftelsesloven, skal alle stiftelser
registreres ¡stlftelsesreglsteret. Storglomfjordfondet har i henhold til forskriften betalt
kr. 4.550,- i årlig gebyr til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forutsetningen for fortsatt drift av Storglomfjordfondet er til stede. Fondet drIver Ikke
virksomhet som kan påvirke det ytre miljØ.
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3. REGNSKAP
Renteinntekter I 2013 var kr. 263.544,-. Disponible midler for 2013 var kr.981.725,- mens
de totale utgiftene var på kr. 201.413,-. Kr. 780.312,- er overført til bruk 12014.

Til sammen er kr. 138.000,- utbetalt i tIlskuddsmidler i 2013. kr.
Fondets hovedstol p~ 7 mil. kroner er ved årsskiftet Intakt og plassert på innskuddskonto I
Glldesk~1 Sparebank til en rente på 3,30 %.

Siden fondet ble opprettet ¡ 1995 har avkastningen av grunnfondets 7 milL. kroner vært på

til sammen omlag 6,47 mill. kroner. Av dette er til sammen 5,44 mil. kroner (tilsvarende
84 %) fordelt som tilskudd. Omlag 0,78 milL. kroner er tilført grunnfondet, men står til
disposisjon for bruk.

Revidert regnskap ligger vedlagt.

4. PROSJEKTSTATUS
For tildelingsåret 2013 innkcim i alt 33 søknader. 13 av disse fikk tilsagn om tilskudd på til
sammen kr.lOD. 000,-. Av dette er 10 prosjekter ferd;gstllt med til sammen kr 138.000,- i
utbetalte tilskudd. 6 000 overføres til 2014 for ferdigstileIse av ett gjenstående prosjekt
fra 2012.

Prosjektliste med statusbeskrivelse for hvert enkelt prosjekt per 31.12.2013 følger som
vedlegg til årsmeldinga.

Ørnes, 31.12.2013/28.01.2014

,) ¡'\ f\ '(Ok 0 (' - L, ~' . ',/ . ve " ,.iVvuv .' 1M ";t(, . . lA ?.A ~ ~
- Anne Mar t Olsen Eskll Storjord .$~ ' ft1t ~
Bror He~ t Harald Rundhau
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ÅRSREGNSKA FOR STORGLOMFJORDFONDET

RESULTATREGNSKA FOR.Å 2013

Note 2013 2012
Avkastning inneværende ilr 1 263544 266510
SUM INNTEKTER 283 64 266510

Honorar sekretariat 2 22334 22334
Revisjonshonorar 2 2625 2550
Honorar regnskspsfirms 2 2256 164
Kontorutgifr 400 4000 i

Administrasjonsutgifer 500 5000
jMøteutgifr 2295 2120
¡Andre drisutgifer 3 4670 4550

SUM DRIFTSUTGIFTER 43180 42103

¡

Informasjon 20233
I

Utbetalt tilskudd 13800 211 754 i

SUM TIL TAK 168 233 211711 i
l
i

DISPONERT 201413 253857 I

IKKE DISPONERTE MIDLER A V ARETS AVKASTNING ¡

OVERFØRT TIL DISPOSISJONSFOND 82 131 12853
i

BALANSE
Innskudd i Gildsskål Sparebank
SUM EIENDELER

31.12.2013 31.12.2012
7812915 7 705 944
7 B12 915 7705 tu

1 7000000 700000

718181 705 528
62131 12 653

180312 118 181

7180312 7 718 181

Grunnkapital

Disposisjonsfond 1.1
Tilført ¡ liret

DIsposIsJonsfond 31.12

SUM EGENKAPITAL

Ø~.31~.;a013' 29.01.2014

..l'./..(glffi-
J~...?:~~
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Noter til regnskap for Storglomßordfondet,dr 2013.

Note 1:
Foiidets grUlinkapital kr. 7.000.000,- er plassert i heii/iold til bestemme/sene for plasseritig
av offtmtligefoiids. Avkastiii1igci av kapitalen var i året kr. 263.544,-.

Note 2:

Det er i året utbetalt 31.333,75 kroIler i godtgjørelse til sekretariatet, 2.625 kroner til revisor
og 2.256 kroner i honorar til regnskapsfører. Ane honorar er inkludert mva.

Note 3:

Andre drifutgifer er avgif til Lotteri- og Stlfelsestilsynet.



Prosjektstatus Storglomfjordfondet 31.12.2013

Sak Søker TIJtak Status

12-23 Meløy J&FF Utvidelse av Navløshytta Tilsagn Inntil 30.000,-. Utb.800Á, I 2012

(kr 24 ODD,.) .Gjenstående kr 6.000,-. NV
frist settes til 01.06.2014.

13-03 Glomfjord Røde Kors Innkjøp av repeater m/tilbehør Tilsagn Inntil kr. 13 000,-. Tiltaket er
Hjelpekorps ferdig-stilt og mIdlene utbetalt 10.06.13..

13.04 Glomfjord Røde Kors løypemerking I fjellet nord og øst Tilsagn inntil kr. 15000,-. Tiltaket er
Hjelpekorps for Glomfjord ferdigstilt og midlene utbetalt 10.06.13.

13.05 Fjellveien III Glomfjord Brøyting av Fjellveien våren 2013 Tilsagn inntil kr. 35 000,-. Tiltaket er
grendeutvalg ferdigstilt Oil midlene utbetalt 10.04.13.

13-09 Meløy UtVikling KF Merking av 40 tu rløyper Tilsagn om kr 40.000,- .ProsJektet mottok
mIdler fra Gjensidigestiftelsen. Tilsagnet
inndras.

13-10 Sundsfjordfjellet Merking av skuterløvpe på Tilsagn Innti kr 2 000,-. TIltaket er
hylteforening Sundsfj. fj eUet. ferdigstilt og midlene utbetalt 21.01.14.

13-15 Ag Grendelag Gapahuk, gamme ved Âgvatnet Tilsagn Inntil kr 10.000,-.lkke motta t 

anmodning om utbetaling. Tilsagnet
inndras.

13-18 Glomfjord J&FF Innkjøp av ny båt FIskvatnet Tilsagn Inntil kr. 8 000,-. Tiltaket er
ferdigstilt og midlene utbetalt 10.06,13.

13-19 Glomfjord J&FF Nytt naust FIskvatn. lkke mottat anmodnIng om utb. Tilsagnet
kr 10.000,- inndras.

13-24 Bodø og Omegn Turaktiviteter I BeIarn, Gildeskål og Tilsagn lnntll kr. 10000,-. Tiltaket er
Turistforening Meløy 2013 ferdigstit og mIdlene utbetalt 03.01.4.

13-25 Bodø og Omegn OppgraderIng av Belarstua Tilsagn inntil kr. 20000,-. Tilaket er
TurIstforening ferdigstilt og midlene utbetalt 03.01.14.

13-27 Gildeskål JFF Bygging Skjå vI Sundvannshytta Tilsagn inntil kr. 15 000,-. Tiltaket er
ferdigstIlt og mIdlene utbetalt 17.10.13.

13-29 Kulturkontoret Meløy 3-5 toppstur (peakMeløy) Tilsagn inntil kr. 10000,-. Tilaket er
ferdigstIt og midlene utbetalt 02.01.14

13-32 NJFF - Nordland Villmarkscamp i Beiarn 2013 Tilsagn Inntil kr. io ODD,. Tiltaket er

ferdigstilt og midlene utbetalt 23.12.13.

Totalt medgått til prosjekter i 2013 kr 138.000,ft .Total tildeling i 2013 kr 200.000,- . Inndratt kr
62.000,-



Delegerte vedtak
Dato: 19.08.2014 - 24.09.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/226 19.08.2014 DS 78/14 L/KlIAMW GNR 26/1,9
Eileen Myrvoll Strand
TILSAGN TILSKUDD DRENERIG AV JORDBRUKS JORD

14/446 20.08.2014 DS 79/14 TEKlIFM GNR 48/2
Terje D. Nilsen
NYTT INGANGSPARTI PÅ FjØS GNR. 48, BNR. 2 - DOKMO

14/432 21.08.2014 DS 80/14 TEKlIFM GNR 14/21
Ken-Roger Antonsen
TILTAK UTEN ANSVARSRETT - UTVIDELSE ALTANICARPORT GNR. 14,
BNR. 21 UTVIDELSE AV ALTAN,CARPORTNEDBOD

14/422

14/462

14/434

13/698

13/698

14/372

27.08.2014 DS 81/14 TEKlIFM
Audgar Carlsenl Arnstein Brekke
FESTETOMT 18/1 1/1 O TIL GRUNEIEDOM

GNR 18/1 1
Søknad innvilget

28.08.2014 DS 82/14 TEKlIFM GNR 16/43
Karl Ramskjell
TILBYGG TIL GARASJE/REDSKAPSBOD, GNR. 16, BNR. 43 KARL
RAMS KJELL

28.08.2014 DS 83/14 TEKlIFM GNR 4113
Odd Even Olafsen
TIL TAK UTEN ANSV ARSRETT - UTHUS GNR. 4, BNR. 13

01.09.2014 DS 84/14 TEKIITG
Harald Rubach
NYBYGG FRITIDSBOLIG GNR 17171

GNR 17171

01.09.2014 DS 85/14 TEKIITG
Harald Rubach
OVERTREDELSESGEBYR GNR 17171

GNR 17171
Innstiling vedtatt

03.09.2014 DS 86/14 TEKlIFM GNR 4914
Roald Jentoft
TIL TAK UTEN ANSV ARSRETT - RIVING AV ELDRE VÅNINGSHUS GNR.
49, BNR. 4



. Delegerte vedtak
Dato: 19.08.2014 - 24.09.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

11/740 03.09.2014 DS 87/14 TEK/ITG GNR 11/8
Gunnar Olsen

SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE FERDIGSTILLELSE

14/475 05.09.2014 DS 88/14 TEK//FM GNR 50/15
Turid Einarsen Søknad innvilget
TILTAK UTEN ANSVARSRETT - RIVING A V ELDRE FjØS GNR. 50, BNR.
15 GNR. 50/15

14/440 08.09.2014 DS 89/14 TEK//FM GNR 16/4
Bjørnar Brændmo
ETT-TRIS SØKNADSBEHANDLlNG TILBYGG BOLIG GNR. 16, BNR. 4

14/410 11.09.2014 DS 90/14 TEK//FM GNR 13/9
EVAS PEDERSEN - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT -
JORDLOVSBEHANDLING

14/378 11.09.2014 DS 91/14 L/K//OJN KOl
TOVE JULIE KJELL SÅ - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

14/439 12.09.2014 DS 92/14 L/K//OJN KOl
ODD HARRY HANSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

14/458 12.09.2014 DS 94/14 L/K//OJN KOl
ERNA LARSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

14/428 17.09.2014 DS 95/14 TEK//FM GNR 18/1
BJØRN OSBAKK - SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL MED
PÅSTÅENDE HYTTE - GNR 18/1 - JORDLOVSBEHANDLING

14/480 18.09.2014 DS 96/14 L/K//OJN KOl
TM STOLPEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - BARMARK TM STOLPEN

14/459 18.09.2014 DS 97/14 L/K//OJN KOl
ARNE LARSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER



Deieg~rte vedtak
Dato: 19.08.2014 - 24.09.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/478 22.09.2014 DS 98/14 TEK//FM GNR 16/12-4
Odd Harry Hansen
TILBYGG AV HYTTE VED LANGVATNET - GNR. 16, BNR. 12, FNR. 4 ODD
HARRY HANSEN

14/395 23.09.2014 DS 99/14 TEK//FM GNR 17/12
TOVE DINESSEN - GNR 17/12 - SØKNAD OM FRADELING AV
HYTTETOMT - JORDLOVSBEHANDLING



Sak 35/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN-OG RESSURSUTVALGET 27.08.14

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
14/519

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

35/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
01.10.2014
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Sak 37/14

FOLKEHELSEPLAN 2014

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ågot Eide

14/502
Arkiv: 144

Saksnr.: Utvalg

36/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
01.10.2014

Rådmannens innstiling:

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

Saksutredning:
Folkehelseloven Gf.§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.

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 foranket 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 Beiarn kommune setter vi mennesker i fokus og vi har mange tilbud til våre innbyggere. I
tilegg til lokalt engasjement og gode holdninger i samfunnet generelt, gir det grunnlaget for
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 helhetlg perspektiv og føler det er viktig å legge til rette for

at hver og én tar sunne valg.

I folkehelseloven viser til at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden 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" (§ 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 skriftig 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.

((Formålet medfolkehelseloven er at den skal bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til åforebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller annen lidelse.))
Formålsparagrafen i Lov omfolkehelsearbeid
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2.0 Overordnet mål for Folkehelseplan
En samlet innsats skal opprettholde, fremme ogforbedre den fYsiske og mentale helsen blant
kommunens befolkning i alle aldre. Innsats for god folkehelse er den enkeltes ansvar alene og
samfunnets ansvar i sammen.

God helse hele livet

Kommuneplanens samfunns- og arealdel er kommunens hovedplan og skal gi de overordnede
føringer, bL.a. 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.

;tf:~
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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

folkehelsearbeidjfr. § 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 samarbeidsparter 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 arbeidsgruppe.
Gruppen skal møtes jevnlig og behandler årlig handlingsplan og evaluerer oppnådde mål og
resultater. Arbeidsgruppen har som mål å konkretisere 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.
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6.0 Folkehelseprofil og folkehelsebarometer 2014
Folkehelseprofil:

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 forskjellig fra landsnivået.

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

barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som
under 60 % av nasjonal medianinntekt.

· Andelen barn med enslig forsørger er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.

Milj ø

· Andelen med skader er ikke entydig forskjellig 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 tallgrunnlag 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 forskjellg fra landsnivået, vurdert

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

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

vurderter 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 entydigforskjellig fra
landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.
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Folkehelsebarometer:

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 dårligere 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

7.0 Målområder med innsatsområder

((Helse i hver sektor og hver beslutning))

I alle sektorer ligger det et folkehelseperspektiv. Det gjelder 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 eller rundt
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.

Målområde: 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/Jordm ortjen este
Tidlig intervensjon:

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet
menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir for store og vanskelige og håndtere.
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Det er viktig med tidlig intervensjon i alle ledd rundt barn og unge. Et godt tverrfaglig
samarbeid mellom fagpersoner; helsesøster, helsestasjonslege, barnehage, 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 snakker like mye om å delta i arbeid, som å utføre 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 bL.a. 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.

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 ogleller med rusproblemer finnes en egen
hj emmetj eneste. 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 åjobbe direkte opp mot barn og unge, skole, frivilige lag og foreninger og
foreldre. Planen skal revideres, og nye undersøkelser gjennomføres.

Målområde: lleie 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.
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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 frivilige.
Markering av årstider med fester 0.1. bidrar til at pasientene har noe å se fram tiL.

Målområde: Oppvekst og utdanning

Innsatsområder:

Skole
Skolen i Beiarn har et fokus på faste aktiviteter for elevene gjennom skoleåret. Skolen har et
eget antimobbeprosjekt. Dette er aktiviteter som gir fysisk uttelling 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).

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.

Målområde: 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.
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Innsatsområder:

Kulturtibud:
Et mangfoldig kulturtilbud skal preges av kvalitet; til inspirasjon, underholdning, kunnskap
og gode opplevelser. Frivilig 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 folkehelsesammenheng 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 Agenda21's
beskrivelse av friluftsliv.

o Friluftsliv er enfolkeligformfor 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
barn 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
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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.

Målområde: 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.

Handlingsplan Folkehelseplan 2014-2016.

. Ny ((folkehelseside)) på hjemmesiden, 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 syklei gå til jobben

. Folkehelseuka i uke 10.

. Ny nøkkelkortordning til treningsstudio. Bedre tilgang og
mengdetrening.

. En god og tilpasset bedriftshelsetjeneste.
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Vedlegg

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 lørdag
på Moldjord skole. 1

Samme aktiviteten på Trones 1 1/2 time
skole.

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

Barnesvømming Et svømme- og badetilbud til Frisklivl Annen hver uke,
barn 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 Frisklivl En formiddag i
og deres foreldre helsestasj onen uka. Ingen

aktivitet på
sommeren

Bassengtrening med Et tilbud til pasienter med Frisklivl En ettermiddag i

fysioterapeut muskel og leddplager i fysioterapitjenesten 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 FriskliviBOT 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
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Tiltak Innhold Aktører TidsDunkt
Hoppetussa Trimkasseprosjekt Moldjord skole Juni- september
Sprækingen T rimkasseprosj ekt Trones skole Juni- september

Vårjoggen Prosjekt over fire kvelder på Stormfjell IL og Vårrosjekt
våren. Løp for barn, ungdom Granli IL

og voksne ulike steder i
kommunen. Premiering til de
som deltar på tre av fire løp.

Skikarusell 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.

S kiakti viteter Klubbrenn, sonerenn og Stormfjell IL og Vintersesongen
kretsreii Granli IL
Treninger og sosiale
sammenkomster. Stor
ski aktivi tet for barn, ungdom
og voksne

Fotballaktiviteter 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 friviligsentral

Isfiskedag på Monnsvatn Familiedag med Beiarn jeger og vinter
isfiskekonkurranse fiskeforening.

"Ut er inn" Turer i nærmiljøet uansett Moldjord Hele året
vær, uteaktiviteter. barnehage
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Vilmarkscamp Ukesamling for ungdom i Nordland Sommerl høst

Nordland fylke i ulike fylkeskommune,
kommuner. Overnatting i Beiarn kommune,
lavvo og friluftsaktiviteter. Nordland jeger og

fiskeforening I
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
Reinhornrennet Skirenn for alle i alle Stormfjell IL og V inter-

kategorier Granli IL arrangement,
palmehelga

Nærmiljøanlegglaktiv Tilrettelegging for ulike Beiarn kommune,
skolegård, Trones skole. aktiviteter i uteområdet rundt Løssiheimen

skolene og omegn. vel forening, 

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

unge.

Utemiljø Storjord Storjord
velforening

Skytterstevne i Beiarn Høst
Skøyebane Moldjord Bane for barn, unge og FAU Moldjord V inter

skole voksne hvor det er skole og Moldjord
tilrettelagt for skole og
skøyteaktiviteter, med brannkorpset i
lyskastere. Beiarn kommune.

The Groove Valley Instrurentalkurs, konserter Beiarn kommune Årlig
Jazzcamp og friluftsaktiviteter arrangement,

juli
V ilmarksdagan Messedager for friluft, natur N ærmilj øsentralen, Årlig

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

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

hele året
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Aktiviteter i Barnehagene
For barna

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

For voksne
· Sprækingen

· Hoppetussa
· Blåtur

· Personal -sammenkomster

· Humor i hverdagenAktiviteter på skolene

For elever
· Rundekonkurranser (lkr til klassen for hver runde elevene går ei oppmålt løype rundt

skolen i løpet av 14 dager)
· Felles skidag
· Felles idrettsdag
· Fotballturneringer
· Volleyballturneringer

· Fotballbanen

· Skileikanlegget

· Vi arrangerer 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.

· Elevene er også aktive på skøyer i vinterhalvåret.
· 1 .-4.klasse har tre dager i uka med aktivitetstid.

For alle
· Sprækingen

· 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.
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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 skaderilyter (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
Isamarbeid 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.

. Tverretatlig samarbeid for oppfølging av jordmortjenestens Tjenesteavtale 8

. Fokus og arbeid med tannelse, forebyggende tiltak jf. Tannelsetjenesten §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
ogleller drive hus og anlegg til idrett, friluftsliv og kulturformåL.
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· Kommunen skal ha et bevisst og aktivt samarbeid med lag og foreninger, for å sikre
viktige trivsels- og velferdstilbud.

. Vektlegge kultursamarbeid med :flkeskommunen og andre kommuner for å kunne påta
seg oppgaver, som kommunen ikke kan løse alene.

Folkehelsegruppen
. Sosialkonsulent

. Helsesøster

. Velferd- og folkehelseleder

. Bolystklekkerioperatør

. Psykiatri og Rus

. Flyktningkonsulent

. Oppvekstkoordinator

. Landbruk og Kultur

. Barevern

. Beiarn Turlag

. Sykehjem

. Beiarn Idrettsråd

. Friviligsentralen

. Politikerrepresentant

. Elevrådsrepresentant

. Eldrerådet

Lag og foreninger

o Hornusikkforeningen Tempo

o Damekoret KORinteran
o Beiarn manskor
o Familiekoret
o U. L Vårliv
o U. L Enighet
o Radio Beiarn
o Nordlandsmuseet
o Beiarn bygdetunlag

o Beiarn husfldslag

o Beiarn bondekvinnelag

o Beiarns ulike sanitetsforeninger

o Beiarn pensjonistforening

o Beiarn landbruks lag
o Beiar og Skjerstad Bonde og Småbrukarlaget

o Beiarns ulike grunneierlagl Eleveierlaget

o Misvær tanlinikk
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o Friskliv
o Nordland fylkeskommune
o Ulike velforeninger

o Frivilige organisasjoner

o Frivillige enkeltpersoner
o NBI
o Stormfjell IL
o Granli IL

o Beiarn Friviligsentral
o Bodø og omegn turistforening
o Beiarn turlag
o Telenor
o Nordland jeger og fiskeforening
o Beiarn jeger og fiskeforening

o Beiarn historielag
o Skjerstad historielag
o Pitesamisk museum
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Sak 37/14

KLAGE OVERTREDELSESGEBYR GNR 17/71

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Torbjørn Grimstad
13/698

Arkiv: GNR 17/7 1

Saksnr.:
32/14
84/14
85/14
37/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget
Plan- og ressursutvalget

Møtedato
27.08.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.10.2014

Rådmannens innstiling:

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 27.08.2014 sak 32/14

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis tiltakshaver på gnr. 17/71 dispensasjon fra
bestemmelsen om 90 graders møneretning i forhold til terrengfall i Larsoslia hyttefelt, vedtatt i
Beiarn kommunestyre 30.06.2008, slik at denne ligger parallelt i forhold til terrengfall.

Vedtaket begrunnes med at det i samme reguleringsfelt er oppført en rekke fritidsboliger hvor
dominerende møneretning er 90 grader i forhold til terrengfall, og dermed i samsvar med
reguleringsplan, men med et utstikk og/eller ark mot veien.

Plan- og ressursutvalget ber rådmannen i byggesaken pålegge tiltakshaver et
overtredelsesgebyr på kroner 2.500,- og ansvarlig utførende Terje Pedersen et

overtredelsesgebyr på kroner 5.000,- for igangsetting av tiltak uten tilatelse, jf.
Byggesaksforskriften § 16- 1 første ledd bokstav a første punkt.

Enstemmig vedtatt

Saksutredning:
Viser til vedlagt klage.

Vurdering:

Vedlegg:
Klage på vedtak, 13/698-15.
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Byggmester Terje Pedersen AS
Postboks 129

Tømmerveien 2

8250 Rognan
Orgnr \985479887
Mobil 99243329

Beiarn Kommune

. 737/e~g.."..._Us-__.l~'l4~/~l(

"1 7 SEPT 2014

--'~~1-li
S~kslih. _. C3
Gradcrng

Beiarn kommune
Teknisk avdeling
8110 Moldjord

Rognan 16.09.2014.

KLAGE pA VEDTAK

Saksnr 85114

Ser at det er fattet vedtak om overtl'edelsesgebyr med kr 5.000
Dette er vi sterkt uenige i og kan komme med følgende opplysninger:

Harald Rubach, som er byggheme, står som ansvarlig søker overfor kommunen
Vi leverte vår søknad om ansvarsrelt til ham datert 12.11.2013.
Etter delte har vi kun forholdt oss til ham, og har halt en åpen dialog
Ruback sier han personlig leverte byggesøknaden i november i 2013.
I mai 2014 var vi på flere befaringer, men fant snøforholdene slik at det ikke kunne startes
Rubach sa da at han hadde fått positive tilbakemeldinger, men at det måtte søkes dispensasjon om å snu
hytten, men at han hadde blitt lovt vedtaket ganske snart
Alle andre hytter i området står i denne retningen, men reguleringsplanen siel' noe annet, så
dispensasjonssøknad var nødvendig
Vi startet opp i juni 2014, etter samråd med Rubach, da det endelig var snøfritt
01.09.2014 får vi brev om tillatelse tif å starte, samt overtredelsesgebyr på 5.000 kr?
Vi hat aldl' hørt fra Rubach at det var problemer med å fà innvilget søknaden
Det er nå startet med nattefrost oppe i lia!
Ser i vedtaket at det maskinentreprenøren ikke er nevnt j noen sammenheng?
For vår del må vi si at vi levde i god tro, det var aldri meningen å bare ta seg til retle,
Men vi trodde ærlig tali at del var behandlet i kommunen og klart for oppstart pli forsommeren
Håper på forståelse for dette, og ber om at gebyrene blir slettet!

Med vennlig hilsen \Vt Pe~~~
Terje Pedersen

Byggmester Teije Pedersen AS



Sak 38/14

KLAGE - ULOVLIGHETSOPPFØLGING BRØNNVIKVATNET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
13/528

Arkiv: GNR 6

Saksnr.: Utvalg

30/14 Plan- og ressursutvalget
38/14 Plan- og ressursutvalget

Møtedato
27.08.2014
01.10.2014

Rådmannens innstiling:

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 27.08.2014 sak 30/14

Saken utsettes inntil eiendomsforholdene i området er avklart ved at jordsameiet blir tinglyst,
samt at bruksnumre og eventuelle festenummer på hytter og naust i jordsameiet opprettes og
tinglyses.
Vedtaket begrunnes med at tiltaket i hovedsak vurderes til å oppfylle unntaket fra søknadsplikt
etter plan- og bygningsloven § 20-3. Kommunen ønsker ikke å behandle en sak med privat
tvist hvor eiendomsforholdene er uklare. Partene bes om å henvende seg til jordskifteretten for
opprettelse av et tinglyst bruksnummer og eventuelle festenummer hvor grenser og eierforhold
klart fremkommer, før saken tas opp til eventuell videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:
Viser til vedlagt klage.

Vurdering:

Vedlegg:
Klage på vedtak, 13/528- 1 2.
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1 9 SEPT 2014

Beiarn kommune
Teknisk Avdeling
8 L L O MOLDJORD

Reinsvoll, 19/9-2014

Klage på vedtak i sak 30/14 i Beiarn kommune

Jeg mottok melding om vedtak i ovennevnte sak torsdag den 419 og så ikke
annen løsning enn å kontakte advokat Terje Kvarsnes dajeg mente at
vedtaket ikke var riktig.
Han tok saken og forberedte et brev til Fylkesmannen i Nordland. Dette
brevet bruker jeg som klage til Beiarn kommune. Vedlagt følger klagen
datert 11/9. Den ble skrevet før det ble kjent at hytta var revet.

Søndag den i 4/9 fikk jeg nemlig beskjed at Roy Whittall Norborg hadde
revet hytta. Kontaktet da Terje Kvarsnes på mandag og ga beskjed om dette.
Han mente at saken nå var løst og klagen til Fylkesmannen i Nordland ikke
var nødvendig. Jeg bruker brevet som klage til Beiarn kommune i stedet.

Saken vår vedr. riving av hytta er nå ute av verden, men vedtaket i Beiarn
kommune står ved lag og jeg sender herved klage på det.

Mvh
Turid Huuse
Rognveien 5

2840 Reinsvoll

Vedlegg: Brev fra Terje Kvarsnes med 3 vedlegg.
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Kontorfellesskap - MNA

Beiarn kommune
Tekisk avdeling

8110 Moldjord Ole Morten Husmo
Dag Trygve Berntsen
Frank Ove Kvalvik

MichaJ Wli Johansen

Terje Kvannes
Mads Tordssen

Dato: 11. september 2014
Referane: 201403077

KLAGE PÅ SAK 30/14 I BEIAR KOMMUNE

Undertegnede representerer Turid Kveane Huuse.

Huuse har påklaget ulovlig oppføring aven hyte ved Brørvikvatnet i Beiar konuune.
Huuse har som en av flere greiere under gn. 6 i Beiar komimme, og hytteeier, rettslig
klageinteresse.

Plan- og ressursutvalget j Beiar kommune fattet i sak 30/14 ì 2. september d.å. vedtak
med følgende innold:

" Salæn utsettes inntil eiendomsforholderie i omrlidet er avklart ved at jordsameiet blir
tinglyst, samt al bruksnumre og eventuelle festenummer på hylter og naust i jordsameiet
opprettes og tinglyses.

Vedtaket begrunnes med at titaket i hovedsak vurderes til å oppfylle unntaket fra
søknadsplikt etter p/an~ og bygnings/ovens § 20-3. Kommunen ønsker ikke å behandle en
sak med privat tvst hvor eiendomsforholdene er uklare. Partene bes om ei henvende seg til
jordskifteretten for opprettelse av et tinglyst bniksnummer og eventuelle ftstenummer hvor
grenser og eierf()rhold klart fremkommer, før saken tar opp til eventuell videre behandling
"

Vedtaet påklages etter dette inn for Fylkesmannen i Nordland. På vegne av Turd Huuse
vil jeg påstå at vedtaket er ugyldig. Det anføres at det er tatt utenforliggende hensyn, at det
foreligger uriktig lovanvendelse, og endelig at det er begått saksbehandlingsfeil, jfr. pbI. §
32-1, som har innvirket på vedtakets innold, jfr. forvaltningslovens § 4 L.

l. Sakens faktiske side

Tittashaver, Roy W. Norborg, fikk sonueren 2013 fløyet inn material til Brønvikvatnet
på gn. 6, Øynesfjellet, i Beiar kommwie. Samme sommer ble det før opp et
anekslbadstuyte. heretter kalt "bygget". Tiltakshaver har ikke sendt inn søknad om

Postboks 43

8001 Bodø
Telefon: 75565150
Telefak&: 75 56 51 55

Otg.nr. 979585918 Driftskonto. 15034739584

KJientkonto: 15034739592



byggetilatelse etter bestemelsen i pbI. § 20-1, eventuelt etter § 20-2. Det er heller ikke
sendt nabovarsel. Bygget er derfor ulovlig oppfør i mangel av byggetillatelse. Dette synes
opplagt.

Beiarn kommwie sendte den 8. november 2013 ut et såkalt ulovlighetsvarsel, jfr. pbI. § 32-
2. Det ble i samme skrv gitt pålegg om opphør av ulovlig bruk med øyeblikelig virkning,
jfr. pbL. § 32-4. i skrvet ble tiJtaksbaver gitt varel om at "hvis tiltaet ikke opphøer
gjennom riving innen OL 06 2014, vi tiltaket kunne følges opp med pålegg om rettng og
forelegg som kan fä samme virkning som en rettkraftg dom".

Tiltashaver hadde i perioden 08 L L 2013 til 01 06 2014 god tid til ä søke om godkjenning.
Dette ble etter det opplyste ikke gjort fø den 4. juli 2014, uten at dette kan sees ã være
relevant for saken.

Bilag 1: Skrv fr Beiar kommune datert 02013

. I vedta av 05 06 2014 ble det vist til varselet av 8. november 2013, og gitt pålegg om
retting etter pbL. § 32-2.

Bilag 2: Pålegging om retting fra Beiarn kommune datert 05062014

I Beiar kommunes vedtak fra juni d.å. er retting etter phI. § 32-2 tolket til noe mer enn
riving av tiltaket. Det heter også at retting kan sIçe ved søknad om tiltak etter phI. § 20.2.
Det anføres at dette er en urktig lovforståelse. Rettng etter phl. § 32-2 må omfatte opphø
av det ulovlige titaket, typisk ved rivig, og ikke en adgang for tiltashaver til å søke
tiltaet godkjent i ettertd. I nærværende sak hadde tiltakshaver som nevnt god tid i

perioden 08 11 2013 - Ol 062014 til ã søke tiltaket godkjent.

Endelig foreligger et politisk vedtak datert 02 09 2014 med enda et nyt innold. Kopi av
Plan- og ressursutvalgets vedtak datert 02 092014 vedlegges som

Bilag 3: Vedtak fra Plan- og ressursutvalget dater 02092014

Vedtaket trekker iri utenforliggende hensyn, nemlig eierforholdene til grnn og
matrlering av et jordsareie. Dette er en ren byggesak, hvor Beiar kommune etter pbl §

32-1 bar plikt til å følge opp ulovligheter med mindre overtedelsen er av mindre
betydning. J nærværende sak dreier det seg om oppføring av et nyt bygg som kan brukes
til beboelse. Tiltaket følger åpenbart ikke under pbl. § 20-3, jfr. pbl. § 20-3, første ledd litra
a. Det er helJer ingen privatrettsHg tvist, som anfør i vedtaket av 02 09 2014. Spørsmålet
er om Beiar kommune har fulgt opp sin lovpåJagte plikt til å forfølge ulovlige forhold
etter plan og bygnngsloven, jfr. pbI. § 32-1.

2. Rettslige anførsler
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lnledningvs kort om det rettslige utgangspwit.

Det er på det rene at tiltakshaver, Roy W. Norberg, ulovlig føre opp et bygg ment til
beboelse ved Brønnvikvatnet sommeren 2013. Det bestrdes at tiltakshaver har oppfø
bygget í god tro. Byggesakbestemrelsene er velkjente bestemelser. De bør i det minste
være det.

En kommune har en lovpålagt plikt til å forfølge forhold som er ulovlige etter plan- og
bygningsloven. Når tiltakshavere, som i nærværende sak, tar seg til rette uten å involvere
de kommunale myndighetene, medfører dette en mindre effektiv håndhevelse av plan~ og
bygningsloven, heruder planer gitt med hjenel i nevnte lov. I tilegg vil denne type
ulovlige handlinger, hvor det ikke sendes nabovarsel, øke mulighetene for konflkter med
naboer og grnneiere.

Både av al1meiipreventive hensyn og av hensyn til det store flerll som lojalt retter seg
etter regelverket, har Beiain kommune som lokal bygnngsmyndighet en plikt til å reagere
mot ulovlige forhold, jfr. pbI. §§ 32-1 flg..

Beiar kommune ga korrekt nok et varsel etter pbI. § 32-2 om riving den 8. november
2013. Det ble gitt et varsel med god tidsmargin. Tiltakshaver hadde over et halvt år på seg
til å søke tiltaket godkjent. Dette skjer ikke

I vedtaket fra Beiarn kommune om retting, jfr. bilag 2, er det inntatt en passus om at retting
også kan skje ved søknad om tiltak. Det anføres at dette er feillovanvendelse.. Retting etter
pbl § 32-3 tar sikte på noe fYsisk, normalt rivning. Det er dette som er den varslede

sansjon mot det ulovlig oppføre bygg i varselet av 08 11 2013.

Videre anføes at Plan- og ressursutvalgets vedtak av 02092014 er ugyldig fordi det er tatt
utenforliggende hensyn. Det er i tì1egg ugyldig på grnn av feillovanvendelse. Oppførng
aven hyte eller et aneks er søknadspliktig. Det aktelle tiltak faller ikke inn under pbI. §
20-3, da bygget er ment for beboelse.

Det er videre tatt utenforliggende hensyn da griiforhold ikke berører sakens terna. Tema
i saken er en ulovlig oppførng av et bygg og ved det et klart brudd på bestemelsene i
plan- og bygningsloven. Dette er ikke en privatrettlig tvist, men et brudd på
offentligrettslige bestemelser, jfr. pbI. § 20-1, jfr. pbl. § 32- 1.
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Det nedlegges etter dette påstand om at Beiar kommunes to vedtak i saken - henholdsvis
vedtak av 05 06 2014 fra administrasjonen, og Plan- og ressursutvalgets vedta av 02 09
2014.

Det nedlegges etter dette følgende

Påstand

Beiarn konuunes vedtak i sak 13/528 er ugyldig.

Med hilsen~'.~
Teije Kvarnes
advokat
terj~advokatinord.no

Kopi: Turid Huuse, Rognveien 5, 2840 REINSVOLL
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,. Beiarn kommune
. Teknisk avdeling

8110 MOLD,JORD

Saksnr.: 13/528

L.nr.: 1315456
Vår dato: 08.11.2013

Deres dato:
Deres ref.:
Gradering:

Objektkode: P GNR/6
Emnekode:

Roy W. Norborg
Halvdan Svartes gate 36

3186 HORTEN

ULOVLIGHETSOPPFØLGING BRONNVIKV A TNET

Beiarn kommune viser til innvilget dispensasjon fra motorferdselJoven daten 08.02.20 13. Ut
fra denne legges til grunn at adressat er privatrettsJig eier av hytte ved Brønnvikvainct.

Del er sommeren 20 13 registrert oppføring av ny bygning ved eksisterende hytte ved
ßrønnvikvatnet, se figur I. Denne byggingen har vært påklaget av grunneiere. Beiarn

kommune kan ikke se å ha mottatt søknad om byggetilatelse.

Figur I: Eksisterende hylte i forgrunnen lil høyre, nytl bygg anno 2013 til venstre.

På bakgrunn av manglende søknad og tillatelse vil Beiarn kommune ulovlighetsoppfølge
tiltaket jf plan- og bygningsloven § 32-1.

Det gis bel"Vcd pålegg om opphør a)' bruk med øyeblikkelig virkning, jf. plan- og
bygningsJo\'en § 32~4.

Pos!Hdrcs~l! : nesøkSBQressc:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 15569000
Telefaks 7556900 i8110 MOLDJORD



De varsles hen-cd jf. pJan- og bygningslo\'en § 32-2 om at hvIs tiltaket ikke opphører
gjennom rivning innen 01.06.2014, vil tiltaket kunne føJges opp med pålegg om retting
og forelegg som kan få samme \iirkning som reUskraftg dom.

Frist for uU.alelse i saken setles til 09. i 2.2013.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune-~
Frank Movik
Kommunalleder Teknisk

.,' c..c~

Torbjørn Grimstad

Ingeniør

Kopi til:
Ame Jon Øines, Vassdal 157,8170 ENGAVÅGEN
Turd Kveane Huuse, Rognveien 5, 2840 REINSVOLL

Po.mdrcss~: Ilesøksadresse .
MOldjord
MOL.DJORD

Telefon: 7556\1000
Tclcfmks 75569001

8110 MOLDJORD



~., Beiarn kommune
Teknisk ndefing
8110 MOLDJORD

Saksnr.: 131528

L. nr.: 14/3308
Vår dato: 05.06.2014

Deres dato:
Deres ref.:
Gradering:

Objekikode: p GNRf6
Emnekode:

Roy Whiltall NOtborg
Halvdan Svartesgate 36

3186 HORTEN

PÅLEGG OM RETTING OG VARSEL OM OVERTREDELSESGEBYR

Beiarn kommune viser til varsel i brev av 08.11.2013 hvor det ble gitt frist til 01.06.2014 for
riving av uthus/anneks ved Btønnvikvatnet.

De pålegges herved retting jf. plan- og bygningsloven §32-i innen 01.08.2014.

Rettingen kan gjennomføres ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 ellerved riving av titaket. .~

De varsles herved om at De kan Begges o\'rtredelsesgeb)'r av bygningsmyndigheten, jf.
plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1 bokstav 

a pkt l, på inoUlNOK IU.OOO,-.

Üveriredelsesgebyr etter eventuell manglende retting av tiltak vil bli tatt opp i plan- og
rcs5ursuivalgets møte 03.09.2014.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune-~

Frank Movik
Kommunalleder Teknisk

-r. ~)
T orbjøm Grimslad
Ingeniør

Kopi ¡il:
Ame Jon 0ines, Vassdal 157,8 i 70 ENGA V AGEN

Turid Kveane Huuse, Rognveien 5,2840 REINSVOLL

l'osluiJre"c:
Besøks.dresse:
MOldjord
MOLDJORD Telefon: 75569000

Telerak., 15569001

lill O MOI.IJJORI)



,.. Beiarn komm une
Teknisk a\'dcling
81IOMOLD.JORO

Saksnr.:
L.ur.:
Våt dato:
Arkivkode

131528

J 4/4520
02.09.2014
GNR6

Turid Huuse
Rognveien 5

2840 REINSVOLL

MELDING OM VEDTAK

Plan- og ressursuivalget behandlet j møte sak 30114. Følgende vedtak ble faltet:

Saken u/seiles inntil eìendomsjÒrhoidene i område/ er avklart ved atjordwmeiet blir tinglysl.
samt at hrukmumre og eventuelle fè!;(emmimer på hylter og naust i jordsameiet oppreIles og
tinglyses.

Ved/aket begrunne.~ med al ii/takel i hovedsak iiurderes til å oppfylle unniaketfia søknad~pli'"
eter plan- og bygningsloven § 20~3. Kommunen øm'ker ikke å behandle en sak med priva'

Ivift hvor eiendom~(örho'dene er uklare. Partene bes om å henvende seg tiljordskiferetten

for opprettel\'e av el (ing/yst bruksnummer og eventuelle jèstenummer hvor grenser og
eiel:.forhold klart fremkommer.lør saken ta~. opp til eventuelli.idere behandling.

Enstemmig vedtatt.

Avgjørelsen kan påklages, se vedlagt skjema.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

-.~' fYfi"Cc~ JL-l;L.~

Fran Movik

Kommunal/eder Teknisk

t- CAJ
Torbjørn Grimstad
Ingeniør

POWi~rClSC: BC50k~3drcssc:
Mold.iiiTd

MOIJ).IRD
TClcJbn: 75~6900
l'clclàks: 755(1)001

81 J o MOI.OJOf/ D



BEIARN KOMMUÎ\IC
TeknIsk avd.

8110 MOLDJORD

-T lA1';~ rtv.

il! ~r~ '- ç
;; '6Llo lÜNSvOi.L.

62 .0'\ .4(~
B .Ln,.r.. ~WV0A
11 H.t. MQLùlil ri;

Denne meldingen eir \'ikUge opph'siiinger i",i~ De Iln~ker å klage over \'edlak Ul' har ri1l underretning om.

I De har rcll lil à klage (l 

ve r I'cdiaker.

Klagen ~kal førsl sendcs iil avsendcren ä\' denrie nicldjiigcn. Dersom dctle organei ikke endrer vedi".
kei som fcilgc a\' klagen, vil den bli sendi videre iil klagcinsiansen fm avgjl1relse.
Dersom \'ediakei er truffei ai' kommunale cllcr fylkeskommunale organ, er kliigeiri~tansen kominu.
ncsiyret eller fylkesiiiigci. eller del organ disse hill' Ocsteml Dersom v(:dtal:ei eT truffei ¡lI' kommune-
styrei eller fylkestinget. cr klagdnsianscii komniunaldcrnllcliclilel eller ùel organ dCl har Milt m)'n-

dighciiil.

KlagcfrislcJl cr J iikl' fra den dRl! dclle brei'ei kom fmm. Del er lii~lrckkehg al klagen ei posllagl
iniien frislen løper Ul. Dersom De kluJjcr s5 seii al del kan være uklurl for \l~, om De har klage! ¡ ren
iid, be~ De oppgi når denne meldingen kom fram.
Dersol1 klagen blir scndi for senl, er det adgan!: til ~ se bor! (Tit den. Om De har særlig gnmn iil det.
kan De likevel ~økc om iÌ få forlenget klagefri"cn. De ti¡~r dit i iílfelle nevne grunnen iil foninkclsen.

Dersom De ikke allercd~ har fåii begrunnelse f(ir vcdt¡ikci, kan D:~cii;r;'aii;k;;':;;¡;~iådi'jl.
Slikt krav må seiics fram i I¡;pct av klagefristcn. Khigcfrisli:,11 hlir j så rall avhruii, og ny fri;;1
begynner li løpe fra dciijdspunkt De niollar begrunnelsen...¥J.'~..'_ ~ -------
Klage.n skal nevne dei i'edilk del klages over. og den eller Uf eiil.ringei SOll ønskes. De bør Oi¡.~ri

nevne Deres begrunnelse for fi klage og eventuelk andre opplysninger som kaii ha beiyùning for vur.
deringen aV klagen.

Kla!:M må undenegiie"

Utsetting 3\'
\'cdiakei

Selv om De 'iar klagel'cll. kan ycdtakei vanlig vb gjeniiomførc,~ siraks. De har irnidlerlid adi;ang 1¡11l

søke 011 ií få \Isall ivcrksciiingcri ay \'edlikci iiinlil kliigcfri,icn er ule e1lel kJagtll er avgjort.

Reit til å Sl. sakens
dokumenter og til
~ kren veilednIng

Med vis.~e begrensninger har De rciiiil 11 se dokumentene ¡ saken. De UlÚ i ¡ilfelle i'ende Dem iil dei
forvul1ningsorgan som Iw widi denIlt; Ilcldíiigeri. Der kan De ogsti få nærmere I'cilet.hiiri£ OJl
adgangen iil li klag(~, Oll framgangsmåien ved klage vg om reglene for silksbehandlingen ellers.

De kan ssike om ~ få dek1:el ulgiflcr iil iiødvt~ndig iiùyokaibistniid eller regknt-onïï'rii rellslåd. Her-'
gjelder imidlertid nonlw), ,'isse iiinlekis. og lonnucgrenscr. Fylkcsmaiiiens kontor eller vedkom.
mende advokat kan gi mennen: veiledning. Del er også særskih ildgang iil li krel'e dekning fm
\'e~el1ligc komiader i rorbiiideIse med klagc~iiken, t.CKs ill adl'oklibi~land. Der~oin I'Cdl"kcl er blil1
cnùn:t iil ~unsi for en part. el' del og~à ildgilll~ iíl fi 5Øke dekning roi vi:scntJige l.O,llIllder i f(irbindel-
se med saken. Klageimianscn vil 011 11odl'C'ndig nriciicrc (km om rctlcii ¡il li heve slit dekning 1'01
sakskosmader.

Del el' ogsÓ niuli~ li kl3ge til SIOr1ili!!el~ oiiibudsiiann fol' fOlvahliingcn (SiviJniiliudsnimillenj.

Sìvilombudsiianncn hm ikke i1dgllig iil à heJiandle saker SOll er lIvgjort ill' Kniigen ¡siaisråd
Dúrsom De nå mr Dcres klilí!i: i1\'gjon i ,~\;nM;'ld fordi K(lngt~n er kla~(:inslllll,~. kun Dl' derfor ikke
sent,.: bringe .~i1kcn inn lIii Si\'iloiihudsllül\ncn.

Nr.2511 På lageL Sem 8 S,øn..,..'" Pmkom AS. Oslo A.95



Sak 39/14

KLAGE - DISPENSASJON OSBAKKJELLET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
12/61 8

Arkiv: L12

Saksnr.:
41/13
31/14
39/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget
Plan- og ressursutvalget
Plan- og ressursutvalget

Møtedato
21.11.2013
27.08.2014
01.10.2014

Rådmannens innstiling:

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 21.11.2013 sak 41/13

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon etter plan- og
bygningsloven kapittel 19, fra bestemmelsen i reguleringsplan Osbakkfjellet om LNF-område
hvor fradeling og bygging ikke er tillatt, for fradeling og tilatelse til bygging aven fritidsbolig
på gnr. 18, bnr. 11, som omsøkt.

Videre behandling av saken delegeres til rådmannen med mindre det kommer inn vesentlige
bemerkninger.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 27.08.2014 sak 31/14

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 avslås dispensasjonssøknaden fra reguleringsplan
av 24.03.2003 ((Osbakkfjelleb) og kommuneplanens areal deL.

Vedtaket begrunnes med at Fylkesmannen i Nordland har frarådet dispensasjon og at plan- og
bygningsloven § 19-2 fjerde ledd andre punktum da sier: ((Kommunen (bør ikke) dispensere
fra planer (...) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasj onssøknadell).

Fylkesmannens fraråding er i stor grad basert på hensyn til friluftsliv og reindrift, og at
bebyggelsen ikke bør ekspandere videre opp mot fjellet.

Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:
Viser til vedlagt klage.

Vurdering:

Vedlegg:
Klage på vedtak, 12/618- 17.
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Audgar Carlsen
Osbakk
8110 Moldjord

:Bchu"n KomnuHl£
f\(ISa¡r. .---1 Do_lir. '¡'H~;;i:"'(

I R, (di-_.___._Ll_~ .4+5 1'-

2 Z SEPT 2014Beiar kommune
Teknisk avdeling
8110 Moldjord

Ark. kode i,,~~Cj....ll..u_=~_..____
Ark,kode S

AV~elj",=l~=~'f~;¡;£-'::~'
Kas~~~_______.. ':~~'~'.'~.___....___...

Beiar, 18.09.2014

KLAGE VEDTAK - VEDR. DISPENSASJONSSØKNAD REGULERIGSPLAN
OSBAKKJELLET - SAK i2~18

Det vises ti melding om vedta datert 02.09.2014. Vi vil herved påkage vedtaket med
følgende begrelse.

Ifg. opprinnelig reguleringsplan "OsbakeIlet" var det i sin tid Sametinget som hadde

innsigelser mot reguleringsplanen da det ble fuet 2 arran (ildsteder), trolig på brusnr. 11
eller på bruksnr. 5. Grensen ble som følge av dette flytet. Dette medføre at tomtene F2 og F3
ble tatt ut av planen.
Greier kjenner ikke ti at det finnes ildsteder på tomt F2 som det søkes dispensasjon for.
Dette er da også sakens kjerne da det rettes en forespørel mot Sametinget av advokat
Kvarsnes (brev av 09.11.2010 og purring 17.04.2012) om de påvisste ildstedene er automatisk
fredede kultuinner.

Etter brev fra Sametinget av 21.05.2012 (kopi) har Sametinget ingen motforestiling mot at
tomt F2 fradeles mot at de "registrerte kultunner" ivaretas.
Etter brev fra Beiar kommWle av 29.1 1.2012 ble det nevnt at ifm dispensasjonssøknad ,er
politisk utvalg ikke kjent for å være negativ til verdiskapning i kommunen.

På bakgr av dette er vi overrasket over vedtaet fra kommunen, selv om Fylkesmanen har
frarådet dispensasjon på bakgr av frluftsliv og reindrft. Disse arguentene var ikke
direkte årsaker til at tomtene F2 og F3 ble tatt ut av reguleringsplanen, men påviste ildsteder
på eiendommen.
For øvrg kan det nevnes at tomt F2 ligger godt i skjul for både insyn, frluftsliv og ca. 100
meter fra næreste hyte.
Avslutningsvis synes vi prosessen med dispensasjonssøknad har tatt veldig lang tid fra det
tidspunt at Sametinget ga "grønt lys" for utbygging i mai 2012.

Vi ber dedor om at saken ta opp til ny vudering, gjeme etter befarng samen med
greier

~ed venn~i . seni
, (f)/JW ~/~II~gar C sen.
Grueier

~~~



KOPl ~ 5ÁMEDIGGI5AMETINGET

Beiar kommune
Teknsk avdelg

IV1ottatt:

Dato: Rq (5 - \Q..

AvjJgaldnii 50

9730 Kiitjohk8Karaok
Telrlvnn +47 7847 40 00

Te/fikB +47 7847 40 90

$8meig0smtKigg,no

WW.samedrøl.no

NO 974 760 347

8110 MOLDJORD

As£GIEHAM lSOlR
A1ne HAkon llS$n, -l7 78474169

lIff.likon.tImel&.no

D!JASlEV./ES REF.

10/102
MuA SlEVlVM REF.

10/6917. S
A!Rl ø Y6ld aktV/
0i ve h8ndls

evTQ
2105.212

Ad dispensasjon fra vedtatt reguleringnsplan Larsoslia i Beiarn
kommune
Det vises ti Deres brev av 12.11.2010. Sametit bekl for øvr sterkt den svær sene

tibakemeldige fr vår side, og håper at dette ike ha skapt unødge konsekvenser for søker.

r forbindele med befarg av nevnte regerplasak (gden Osbak gn. 18/5+11) ble det
regstrert flere samske lntuer. Kultuene er ale automatisk fredet jf. Lov 1918 nr. 50 om

kutuer (kml.) § 4 anet ledd. I forbindele med teerpláen'ba Sametit om at - -. .
frtidsboli F2 og F3 ble tatt ut av plaen, alterntivt at de to regstrere ildstedene ble reguer ti
spesiao:tde bear. Bei kommune vedtok planforst med unta av tomtene F2 og F3.

Det søkes DA om dispensasjon fr kommuneplaens arealdd for frdeIg av hytetomt (tidle

OD1økte F:t Sametit ha inn motforestir ti dette under forutsetng av at hensynet ti de
registierte kultier ivaretas; jf. km. § 3 første ledd.

Vi mier om at hvis det uidei: arbeid ì maken skue komme frem gjeostuer eler andte levnier
som vier eldre aktivitet i oindet som søkes frdelt, må arbeidet stases og meldi sendes
Sane1Ït, jf. Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kutuer (k.) § 8. Vi forutsetter at dette påleggt
fonndles videre ti dem som ska utføre arbeidet i imken.

Vardagj IMed hisen

1ft 'lt. f.Lo-A í\ ill
Are Håkon Thomassen

seniortdgver

SI~ ( a~~
Stie Cam B~ --
ridgiver

Koplija 1 Kopi ti:
V Advokatene KvarsDes m.fl

Nordland fylkeskommune

Postboks 8074

Kultuei i Nordld
8001

. 8048
BODØ
BODØ
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