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1. Rammer og begrensninger for Finansforvaltningen

1.1 Hjemmel
Forvaltningen skal være i henhold til dette reglement, gjeldende lover og forskrifter om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning.
Dette reglementet er vedtatt av styret den og erstatter tidligere vedtatte reglement. Reglementet

skal vedtas minst en gang i hver styreperiode.

1.2 Fullmakter

Administrasjonssjefen, eller den/de administrasjonssjefen utpeker, forestår den løpende
finansforvaltningen på vegne av styret.

1.3 Rammer for reglementet

Kommunen skal ikke ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning og det skal være:
. Balanse mellom avkastning, risiko og likviditet.
. Samsvar mellom kompleksiteten i investeringsproduktene og kommunens egen kunnskap

om finansforvaltning, jf. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning §3,
3.ledd.

1.4 Kvalitetssikring av reglementet og administrative rutiner

Finansreglementet og de administrative rutinene er kvalitetssikret av som er uavhengig instans.

1.5 Håndtering av awik

Finansreglementet er utformet slik at det skal kunne utøves både i gode og dårlige økonomiske tider.
Dersom det skulle oppstå en situasjon der finansforvaltningen bryter de rammer og begrensninger som
er fastsatt i finansreglementet skal flgende rutiner følges:

. Rådmannen skal orientere kommunestyret så snart som mulig om årsak og konsekvens, samt
foreslå korrigerende tiltak.

1.6 Rapportering til styret
Avvik fra dette reglementet skal rapporteres straks.

Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for styret som viser status for
finansforvaltningen. I tilegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for
styret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:
. Sammensetningen av aktiva og passiva.
. Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva.
. iøpetid på aktiva og passiva.

. Vesentlige markedsendringer / endringer i risikoeksponering.

. Avvik fra finansreglementet og korreksjoner.

. Markedsrenter og egne rentebetingelser.

. Stresstest/ verdiendring: Norske aksjer faller med 30 prosent, internasjonale aksjer faller med

20 prosent og en rentøkning (parallelle skift i rentekurven) på 2 prosentpoeng.
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1.7 Referanseindekser
---_._._-_._.__._.._-~--,_.._...-..__._------_...._-~---_..~....-.--~_.,~---~---~_.--.-~.~.~,~_...__.._----_.

Renter ST1X (Statssobligasjonsindeks med løpetid på 0,25 år)

Norske aksjer OSEBX (Oslo Børs Hovedindeks)'-"~----'-"'--___"_"_____________,_.--__,.___~_~_.~_~_~_~____~..~__~_--_.~
Internasjonale aksjer MSCI World (Aksjeindeks for verden)

-----.~~---..----_._~_,..~,~~.._____..~__..~N~_~._._._.,______.~_"._'N'"____~_~__._..._..,_.,~.~_,_.

1.8 Valutarisiko

Kun porteføljen for langsiktige finansielle aktiva unntatt driftsformål, kan ha valuta risiko knyttet til sine
internasjona le aksjeinvesteringer.

1.9 Belåning av investeringene

Investeringene kan ikke belånes.

1.10 Avledede instrumenter / Derivater
Derivater kan kun benyttes til å redusere risiko.

1.11 Begrensninger

Begresninger omtalt for de ulike porteføljene er gjennomsnittstall, med mindre annet er oppgitt.

1.12 Etiske retningslinjer
Investeringsstrategien skal være i samsvar med retningslinjene til Folketrygdfondet og Statens
Pensjonsfond utland.

1.13 Renteinvesteringer

Renteinvesteringene skal gjøres i verdipapirfond og bankinnskudd.

1.14 Kredittrisiko på renteplasseringer
Kredittrisiko er faren for at motparten ikke innfrir sine forpliktelser. Motparten / låntakerne blir vurdert
og tildelt en rating / karakter basert på sannsynligheten for at avtalen innfris. Beste rating er AAA og
svakeste er C. Rating fra AAA til BBB- er investeringer med meget lav sannsynlighet for mislighold. Rating
fra BB+ til C kategoriseres som investeringer med høyere sannsynlighet for mislighold.
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2. Rammer og begrensninger for ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål

Formålet med forvaltningen er ä sikre likviditet til å dekke løpende forpliktelser og god risikojustert
avkastning.

Generelle rammer 02 beRrensnin2er

Aktivaklasse Maksimalt Referanseindeks---~--~'--_m______'___~m'~__~_,__,__"_._,,,,____~,_~__,__'~__~'__~_____~_~~,~_
Renter 100% ST1X

.----------~~.__.,~..,~'~~_..m__.__._._______.~..~,,______..___~_____~..._____

Maksimalt Normalt.,._-~_.__._-_.__.~.~-_._-------_.
Rentebindingstid 0,5 år 0,25 år--_._-~-~'-~_.~._--_._..."----..__.~---~_...~._~-~_...,'~--~~_._---~---~-----~,~~--
Tid til forfall 3 år--~~'---~--~----~----~-~-'-'~~---'--"---~-'-'----'-'-'----_.~--~-~----.~

Kredittrisiko på renteplasseringer
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnittig
kredittrating som beskrevet i matrisen under.

Kredlttrisiko* Rammer i prosent av hele porteføljen--------~__~~_..___~.~u__~_.____~_~.____..___.~~..___.__~_..___...____,____~._.._~..
Investment grade

100%J5!edittr~!"~~_ AA~!!I._~BB=-__.~__.____"_"_"___.___._.___u______""."______
Høyere kredittrisiko kredittrating BB+ til eec 15 %

-.--~'-'----~------~~-"'~-----'----___.__'~'__~m_..~_.___'~""___'~'__~___.___
*Kredittrating skal være utført av anerkjent selskap. Der det ikke foreligger offisiell rating vil rating utført
av ledende nordisk bank eller verdipapirforetak bli benyttet.
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3. Rammer og begrensninger for langsiktige finansielle aktiva unntatt
driftsformål

Midlene skal investeres i verdipapirmarkedet med formål å ivareta realverdien samt å oppnå høyest
mulig risikojustert avkastning over tid.

Generelle rammer o~ begrensnin~er

Aktivaklasse Maksimalt Normalt Referanseindeks.,-~._---~~._---_._,-~---~_.._~-_._------~,.,~-
Renter 100% 75% ST1X~'_._~..._~-~_._~---~--~.,..__._..-.-------~--~--~~-~"----~~--_.._-~_.__.-
Aksjer 35% 25% OSEBX---~~~--'-"--~------~~-~"-"---._~-----_..~---_._,_._-.

Maksimalt Normalt--------~-~~,.~--------_.._--_._---~~-~_..__._-_.__._~-------_.----.~
Rentebindingstid 5 år 1 år~--~~---~-~---_.._--~.._-~,.-,-----~-~-,-~_.~-
Langsiktige finansielle aktiva

Kommunen har avsatt kr.: XX som langsiktige finansielle aktiva.

Kredittrisiko på renteplasseringer
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirfond med bedre eller lik gjennomsnittlig
kredittrating som beskrevet i matrisen under.

Kredittrisiko* Rammer i prosent av hele porteføljenInvestment grade 100 %
__k!~~ittr.'tLng~~A til BBB- -~._--------_._-_._----_.-._.__.__._--_..__._--------

Høyere kredittrisiko kredittrating BB+ til eec 15 %-_._----~~-------..---._...__.~~-----_..._--------,.._---~--~-
*Kredittrating skal være utført av anerkjent selskap. Der det ikke foreligger offisiell rating vil fating utført
av ledende nordisk bank eller verdipapirforetak bli benyttet.

3.1 Aksjeforvaltningen skal være forsiktig
Internasjonale aksjeinvesteringer skal gjøres gjennom anerkjente verdipapirfond.

Norske aksjeinvesteringer kan gjøres gjennom verdipapirfond eller gjennom aktiv forvaltningsavtale.

1. Investeringene skal hovedsakelig være i børsnoterte aksjer i solide selskaper.
2. Investeringene skal baseres på finansanalyse med vekt på historisk gode nøkkeltalL.
3. Ved aktiv forvaltning bør porteføljen bestå av minst 15 porteføljeselskaper, og en enkeltaksje

bør ikke utgjøre mer enn 10% av porteføljen.

Reglement Finansforvaltning side 5 av 7
Konfidensiell



3.2 Disponering av avkastningen
Avkastningen som kommunen oppnår på den langsiktige kapitalen skal disponeres i følgende rekkefølge:

1. Inntektsføre avkastningen i driftsregnskapet.

2. Foreta verdiregulering.
Grunnkapitalen skal hvert år realverdireguleres (økes/reduseres tilsvarende konsumprisindeksen til
Statistisk Sentralbyrå). Både grunnkapital og bufferfondet skal verdireguleres.

3. Avsette til bufferfond.
Avkastningen på den langsiktige kapitalen skal avsettes til oppbygging av et bufferfond.

Bufferfondet skal bygges opp slik at det utgjør 50 % av aksjeinvesteringene.

Bufferfondet skal brukes for å utligne effekten på driftsresultatet av svingninger i aksjeinvesteringene,
dessuten til å dekke inn mindre avkastning enn budsjettert i driftsregnskapet.

Reglement Finansforvaltning side 6 av 7
Konfidensiell



4. Rammer og begrensninger for gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler

Formålet med forvaltningen er å sikre lave og forutsigbare lånekostnader.

Generelle rammer 02 be~rensnin2er

Maksimalt Referanseindeks
".........__..m.._m....... h..__._...___......."'......_..__.... ..........__...._........__.__._........"......_m_._..._..._ ........ _ ............_......_......

Rentebindingstid 3 år ST1X.~-~--~--_.._~.-.~-_._.._-~_._._...._~.._.~------._-

For bruk av ikke-rentebærende finansielle instrumenter (renteavtaler, rentebytteavtaler) skal følgende
gjelde:

1. Porteføljen kan ta i bruk rentebytteavtaJer (renteswaps) og fremtidige renteavtaler (FRA).

Avtalemotpart må være anerkjente finansinstitusjoner. Bruk av andre ikke-rentebærende
finansielle instrumenter tilates ikke.

2. Instrumenter som nevnt i pkt. 1 kan benyttes på samlet gjeldsportefølje. Det er ikke tillatt å
løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen.

Likviditetsrisiko / Refinansieringsrisiko

Sammensetning av gjeldsporteføljen:

Gjeldsporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men slik at likviditetsrisiko / refinansieringsrisiko
begrenses.

1. Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 40% av den samlede gjeldsportefølje.

2. lån kan tas opp som avdragsfrie lån.

3. Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) bør være mer enn ett år.
4. låneforfallene må fordeles slik at årlige avdrag kan betales.

Rutiner for opptak av lånegjeld

Minst tre låneinstitusjoner skal normalt forespørres ved låneopptak.
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Mappe: OSO 25.2.14

Vedtatt i sak 10/2014 i OSO som anbefaling til kommunene og
Nordlandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 12 om tilsetting av turnusleger

Mellom xxxxx kommune

og

Nordia ndssykehuset
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l. Parter

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom xxxxxxxx kommune (heretter kalt kommunen) og
Nordlandssykehuset HF (heretter kalt foretaket).

2. Bakgrun n

Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5.

Fra og med 20 I 3 er det innført nyordning med søknadsbaserl turnustjeneste for nyutdannende leger.

Den nye ordningen innebærer at turnusordningen for nyutdannede leger gjøres søknads basert og turnuslegen

søker på tumusstilingen og ansettes i henhold til ordinær ansettelsesprosess som i arbeidslivet for øvrig.
Sti1Jinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt.

3. Formål
Formålet med denne avtalen er ã klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder forvaltningen
av ny søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. Samt bidra til en god prosess som skal ivareta
kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interesser.

4. Lover, forskrifter og veiledere

4. I Forskrifter

. FOR-2000- I 2-21-3 84 Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og tumussti1Jnger for
Jeger - Spesialistgodkienningsforskriften (Iovdata.no)

. FOR-200 1-12-20- 1549 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning -
Forskrift om turnustieneste fordelt ved loddtrekning (Iovdaia.no) Gjelder i en overgangsperiode til høsten
2013.

. FOR-2005-12- i 9- 1653 Forskrift om veiledet tjeneste for ã fã adgang til å praktisere som allmennlege
med rett til trgderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste Oovdata.no)

. FOR-2000-12-21-1379 Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforskriften (Jovdata.no)

. FOR -2005-03-18-252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus -
Akuttmedisinforskri ften (Iovdata.no)

4.2 Veileder

Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell

l. utgave

http://heisedirektoratet.no/heisepersonell/turn usordning-for-

leger/DocumentsfNy turnusordning veiledningsinateríell l,pdf

http://helsedirektoratet.no/helseperson el l/turnusordning- for-Ieger/soke-pa-stil I in giS ider/default .aspx

http://helsedirektoratet.no/he1sepersonelllturn usordning - for-Ieger/S ider/default.aspx

5. Roller og ansvar

"Ny turnusordning for leger innebærer nye roller og ansvarsoppgaver for både helseforetaket og kommunen.
Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for den nye turnusordningen for leger inkL. det administrative og

praktiske arbeidet med turnusportalen. Direktoratet fastsetter antallet tumusstilinger i helseforetak og i
kommunene og fordeling av disse. Det administrative ansvar for behandling av søknader om turnuslisens og
autorisasjon er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonelL.
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Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten, bistå
helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstilingene og føre tilsyn med at turnusijenestens
innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav.

Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for tumuslegen de 12 månedene den er ansatt i foretaket. Turnuslegen
inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet.
Det skal oppnevnes personlig veileder for tumuslegen, og helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik

at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for sykehustieneste.

Kommunen har arbeidsgiveransvar for turnus legen de 6 månedene den er ansatt i kommunen. Turnuslegen
inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet.
Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og
at tilfredsstillende veiledning etableres. Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta i
aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. "
Jf. FOR-2005- 12-19-1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å tà adgang til å praktisere som allmennlege med
rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (Jovdata.no)

6. Tilsettingsprosess i foretaket.

6.1 Utlysning av turnuslegestilinger

Turnuslegestillngene utlyses koblet med helseforetaket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektoratets
turnuspoital med en felles utlysningsannonse ihht. Helsedirektoratets tidsfrister.

HR-avdelingen ved Nordlandssykehuset utarbeider annonsen.

Turnuslegene tilsettes i en stillng ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stiling i en bestemt
kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i turnuslegestillng vil være i. mars og i. september.

Kobling sykehus - kommune.

Foretak/svkeh us Kommuner
Bodø - 30 Saltenkommunene
tumusleger

Vesterålen - 10 Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes
turnusleger
Lofoten - 10 Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Ved overskudd i Lofoten, tildeles Øksnes og Hadsel.
turnusleger Prosedvre for dette forutsettes ivaretatt av tilsettingsutvalgene.

6.2 Behandling av søknader i HR- avdelingen og i helseforeiakei/sykehusene og kommunene
Ved hvert sykehus opprettes et innstillngsutvalg som består av representanter for helseforetaket (sykehuset),
kommunene og tilitsvalgt fra DNLF. Følgende kriterier legges til grunn:

L. Formalkriterier

Turnuslisens/autorisasjon som lege.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Gode referanser.

2. Kriterier som vektlegges

Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til kommunikasjon med pasienter og
kollegaer.

Tidligere arbeidserfaring i helsesektoren.

Erfaring fr og interesse for NLSHs rekrutteringssvake fag.

Lokal tilhørighet/kjennskap til lokale forhold.
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Forskning.

Internasjonal erfaring.

3. Andre forhold

Gruppen av tUnlusleger som skal tisettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en balansert
sammensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested.

Representanter for innstilingsutvalget kan foreta intervjuer og innhenting av referanser. Det anbefales at det
lages en lang innstilingsliste med for eksempel 20 kandidater mer enn hva som skal tisettes da de samme

søkerne kan søke stillinger i andre foretak.

HR- avdelingen foretar den formelle tilsettingen ved ã sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister.

Siktemålet er at kommunene skal slutte seg ti de innstilinger som er gjort. Det gjøres ved at den kommunale
representanten er enig med innstillingen som gjøres.

Turnuslegen vil da fi samtidig beskjed om tilbud ved x sykehus og x kommune.

Ved uenighet, kan kommunen utføre egen tilsetingsprosedyre .

Formelt tilsettingsbrev sendes fr den enkelte kommune til turnuslegen så snaii som råd etter at melding fra
helseforetaket/sykehuset er gitt.

Om vikariat oppstår, må partene selv søke â få gjort nye tilsettinger.

6.3 Fylkesmannens ansvarsområde
Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstllinger i kommunehelsetjenesten, og bistå
helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstiIingene.

7. Avvik / uenighet

Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for ã sikre at det etableres et
system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføl'ing.
Avvik og/eller uenighet/er og/eller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet
samarbeidsavtale mellom xxx kommune og xxxx helseforetak.

8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra xxxx, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det

tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om ã gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eIler erfaringer
tilsier behov for dette.

Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:
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For X- kommune For Nord/andssykehuset HF
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Vedtatt i sak 10/2014 i OSO som anbefaling til kommunene og
Nordlandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 13

mellom

XX kommune

og

NORDLANDSSVKEHUSET HF

om

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra
spesialisthelsetjenesten

og ved innleggelse i sykehus

(Ledsageravtalen)
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Nordlandssykehuset HF (heretter
NLSH).

2. Bakgrunn og avtalens omfang

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, tredje avsnitt. I tilfelle konflkt
mellom denne avtalen og overordnet samarbeidsavtale, skal sistnevnte ha forrang.

Denne avtalen omfatter ledsager både på reise til/fra og ved opphold/innleggelse i sykehus.

Denne avtalen omfatter ikke følgetjenester for gravide i den utstrekning dette er regulert i retningslinje ti
tjenesteavtale nr 8 (Samarbeid om jordmortjenester).

Barn på sykehus reguleres hovedsakelig av forskriften om barn på sykehus. Behov for ledsager ut over pårørende
må organiseres på samme måte som for voksne i henhold ti denne avtalens pkt 8.

Denne avtalen omfatter ikke lege som ledsager pasient i ambulanse.

Denne avtalen omfatter ikke tilfeller der pasientens pårørende eller lignende er ledsager på reise i den
utstrekning dette dekkes av syketransportforskriften (FOR 2008-07-04 nr. 788).
Refusjon av Jønnsgodtgjørelse/ovemattjng for ledsager som faller inn under Syketransportforskriftens § 10 c - 2.
setning, blir særskilt omtalt under punkt 8.4.

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasíentforløp. Avtalen skal klargjøre
kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasîenters behov for ledsager ved reise til og fra
spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus.

4. Vedlegg ti avtalen

Partene er enige om at retningslinjer/prosedyrer/skjema utarbeides og vedlegges avtalen ved

ferdigstIleIse.

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
. Retningslinjer for organisering av transport og ledsaging av pasienter som skal til øyeblikkelig hjelp

innleggelse i psykiatrisk avdeling NLSH HF(må utarbeides)
. Retningslinjer for økonomisk oppgjør mellom NLSH HF og kommunene ved:

o Kommunal ledsagelse av pasient tìlfra spesialisthelsetjenesten
o Kommunal vakt ifm innleggelse av pasient ved NLSH HF (må utarbeides)

. Prosedyre i forbindelse med ledsagelse av pasient til øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk
avdeling NLSH HF(må utarbeides)

. Oppgjørsskjema for kommunal vakt for pasient innlagt ved NLSH HF(må utarbeides)

5. Relevant lovverk

De mest relevante lovene denne avtalen baserer seg på er:

. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., LOV-20! 1-06-24-30 (hotjl)

. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., LOV-1999-07-02-61 (speshtjl)

. Lov om pasient- og brukerrettigheter, LOV -1999-07-02-63 (pasrh!)

. Lov om helsepersonell m.v., LOV -1999-07-02-64 (hp!)

Denne avtalen supplerer bestemmelser i syketransportforskrifen (FOR 2008-07-04 nr 788: Forskrif om rett ti

dekning av utgifer ved pasienters reise for undersøkelse el/er behandling).
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Brev fra Sosial~ og helsedirektoratet av 9. juli 2007 som regulerer kostnader ifm sykehusopphold
bltp:jjY'!Y'Y'.!i~JSt!.lJ-S!1çt~.!.1!J1Qlß.rgç.b:,.ç.!JsLIQ1k.!lngs.lJ.1alQlSêJlHabi:..()i:iisQrgstjcriest~.r!AJ1.sY¡!!:~.k.Q~.m1!Qtr.:

k()TlIJ1LJr:l1.lt~.i:msß.t.l?:fQr.QjJ1~i-ç!.S_~:,WkghaaQI2Qb.Q).9j

6. Barns rett til følge av pårørende ti sykehus ved opphold i institusjon

Når barn som bor i institusjon legges inn i sykehus har de en særlig rett til følge, enten av foreldre eller
andre. Dette gjelder uavhengig av barnets tilstand for øvrig, og formålet er å skape trygghet for barnet. En
ansatt i institusjonen som følger barnet har ansvar for å følge det i foreldrenes sted. Forskrift om barns
opphold i
helseinstitusjon gjelder i disse situasjonene, og ledsagelse i forbindelse med
reise/opphold dekkes etter reglene i forskriften kapittel 3 og syketransportforskriften.

Hvem som dekker eventuelle ekstra lønnskostnader hos institusjonen barnet kommer fra vil bero på en
konkret vurdering, og for eksempel avhenge av om personell som følger barnet gjør det i foreldrenes sted,
eller om bistand fra vedkommende er nødvendig for at sykehuset skal kunne gi barnet forsvarlig behandling
mens det er innlagt ì sykehuset.

7. Vurdering av behov for ledsager

Rett til dekning av utgifter for ledsager skal være begrunnet i helsemessige, medisinske eller behandlingsmessige
behov. Behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. r denne vurderingen vil blant annet følgende forhold bli
vekt lagt:

. Pasientens forflytningsevne

. Pasientens orienteringsevne

. Pasientens evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg forstått)

. Vurdering av sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller innleggelsen.

. Generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen vil være i forhold til pasientens generelle
og spesielle tilstand.

Vurderingen skal så langt mulig gjøres i samråd med pasienten og eventuelt pasientens pårørende. Vurderingen
skal alltid ha pasientens beste og pasientens interesser i fokus.

8. Ledsager ved reise

8.1.Ledsager ved reise ti spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til ledsager etter bestemmelsene i syketransportfolskriften. Lege eller den denne delegerer
myndighet til, har ansvar for ã vurdere pasientens helse tilstand i forhold ti behov for ledsager ved reise.

8.2.Ledsager ved reise fra spesialisthelsetjenesten (hjemreise)

NLSH har ansvar for å vurdere pasientens behov for ledsager i forbindelse med at pasient reiser hjem etter
innleggelse ved sykehuset.

8.3.Ansvar for ã skaffe ledsager

NLSH har et helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er nødvendig for at reisen skal bli
forsvarlig.

Som regel er det pårørende som ledsager pasienten. I de situasjoner der pasienten trenger ledsager, og det ikke er
pårørende som kan ledsage, må partene enkeltvis eller i samarbeid bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.
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NLSH er avhengig av hjelp fra kommunene for â kunne fã til gode genester for den enkelte bruker. i denne
avtalen forplikter partene seg til â samarbeide om â etablere en god ledsagerijeneste.

8.4.Dekning av utgifter til ledsager ved reise

NLSH ved Pasientreiser har ansvar for dekning av utgifter for reise for pasient og ledsager i henhold til
syketransportforskriften og denne avtalen.

Når pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager, har ledsager rett til å få
dekket nødvendige utgifter forbundet med det ã følge pasienten. Hovedregel for dekning er regulert i
Syketransportforskriften, og pasient/ledsager sender inn reiseregning til Pasientreiser.

Ved refusjon av lønnsgodtgjørelse/ overnatting for ledsager som faller inn under Syketranspoi1forskriftens § L O c
-2. setning hvor kommunen ihi pkt 8.3 har ordnet ledsager, gjelder følgende:

lønn dekkes etter syketransportforskriftens satser. tid som tilbringes på hotell/ annet overnattingssteder
uten pasient på samme rom regnes ikke som reise-/arbeidsiid.
kostgodtgjørelse i h t syketransportforskriftens ved over 12 timers fi'avær fra hjemmet.
full dekning av overnatting på NLSH sine avtalehotell. (Dette punkt går utover syketransportforskriftens
dekning)

8.5.0ppgjør mellom NLSH v/Pasientreiser og kommunen

L utgangspunktet skal biligste rutegående transport benyttes både ved reise til og reise fra NLSH. Dersom drosje
er medisinsk nødvendig skal denne rekvireres av lege.

Kommunalt ansatt ledsager fãr dekket utgifter til biligste rutegående transport ved reise uten pasienten. Utgifter
dekkes av kommunen som fãr utgiftene refundert fra NLSH. Ledsager skal ikke betale egenandeL.

9. Ledsager ved innleggelse i sykehus

9. t.NLSHs ansvar og oppgaver

NLSH har ansvar for pasienten ved innleggelse i sykehuset og skal i utgangspunktet dekke pasientens behov for
bistand. Det gjelder både omsorg, bistand, mat, medisiner m.m.
Ansvarlig helsepersonell ved NLSH avgjør om pasienten har behov for ledsager under innleggelse. I slike
tilfeller kan sykehuset be kommunen bistå med å finne ledsager.

Før avgjørelse om at pasienten skal ha ledsager ved innleggelse tas, skal ansvarlig helsepersonell ved NLSH så
langt mulig diskutere og planlegge forhold rundt oppholdet, herunder ledsager, med kommunens
omsorgstjeneste. Se også tjenesteavtale nr 3, ((Retningslinjer for innleggelse i sykehus)),

NLSH har ansvar for å utarbeide en plan hvor omfang av tjenester fremgår. Slik plan skal utarbeides i samarbeid
med kommunen og pasienten/pårørende. Der det er aktuelt skal slik plan inneholde bestemmelser om
turnusordning og utskifting av personell.

NLSH dekker kommunens kostnader for ledsager etter denne bestemmelsen etter nærmere plan mellom
kommunen og NLSH. Kostnader skal spesifiseres på eget skjema som er vedlegg til denne avtalen.

Ved akutte innleggelser skal spørsmålet om ledsager ved innleggelse avklares så raskt som mulig.

9.2.Kommunens ansvar og oppgaver

Kommunen skal bistå med å finne ledsager for pasient som har behov for dette og der NLSH ikke kan dekke
behovet.

Kommunen og NLSH skal sammen utarbeide en plan for innleggelsen, oppholdet og for ledsagers oppgaver.
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I særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må yte kommunale tjenester også under oppholdet, jf brev
fra Sosia/~ og helsedirektoratet av 9.ju/i 2007 og brev fra Hdir dalerl/O. 6.201 L.

Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag.

9.3.Ledsagerens rolle og oppgaver

Partene skal sikre at ledsagcren bistår pasienten og behandlingen på en god måte. Partene skal blant annet sikre
at:

Ledsageren skal være til stede for pasienten og ivareta dennes behov for oppfølging i det daglige.
Ledsageren skal så langt mulig utføre arbeid som ledsageren ellers gjør for pasienten og skal ikke
benyttes til behandlingsrettet arbeid inne på sykehuset.
Ledsager retter seg etter rutiner og regler for dcn avdelingen de er på og utfører de oppgaver som er
avtalt i arbeidsplanen.
Ledsageren har taushetsplikt om alle forhold Som angår pasienten og øvrige opplysninger som
tilkommer denne under oppholdet på sykehuset

9.4.ßetaJing/oppgjør

Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav til NLSH for utgifter.

Følgende utgifter skal dekkes av NLSH:

. Lønn ihht avtale for den enkelte innleggelse

. Reise og diett

NLSH har ansvar for å ordne overnatting for ledsager der det er behov for dette.

io. Brukermedvirkning

Tjenester som følger av denne tjenesteavtalen skal sikre og styrkepasientenes interesser.

Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet samarbeidsavtale pkt. 3.

l L. Varighet, revisjon og oppsigelse

A vtalen trer i kraft fra når den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny
avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal ogsä omfatte vedlegg til denne avtalen.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer
tilsier behov for dette.
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12. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom xx
kommune og NLSH.

13. Dato og underskrif

Sted og dato Sted og dato

For Nordlandssykehuset HP For XXXXXXX kommune
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6~33
Kulturpunkt Tvervik

__~__,,_,___,__'_~'R_~h'_'_"__'__""""__'''____~___''___~...._.......__...._,,__~.._.___u..~.~__~~~__.______.._'-----------------.---

Beiarn kommune
vI teknisk
8110 Moldjord

Beiarn I(ommlJiie
Dok.lIr. f 63:¡~

Q .j___ J2

2 7 DES zon

Søknad om erverv av tomt ¡Tvervik.
Ark.kode P

Ark.kode S

Kulturpunkt Tvervik v. Kurt Edvin Blix Hansen og Anne Rita Nybostad ønsker å utvide
eksisterende bedrift på kaia, Atelier Tvervik, gjennom å realisere et fast galleribygg j Tvervik,
Beiarn.

Vi ønsker å utvikle vår bedrift til en mer helårsbasert aktivitet gjennom å kunne tilby fast
utstiling, utvidet konserttilbudet, grafikkverksted, møterom/selskapslokaler, prosjekt rom og

et offentlig toalett.

Samtidig planlegger vi et historiske forankret prosjekt i form av Shackletons kahytt plassert
på kaia.

Det ønskede området er i det nåværende grustaket som grenser opp mot vår tomtegrense
mot vest. Vi ønsker å bygge et bygg med grunnflate på ca 100m2 over 3 etg.

Området er i dag regulert til industriområde og vi søker derfor samtidig om omregulering av
gjeldende areal ti! næring.

Tvervik 16.12.2013

ç; I". ti
/fl-it/../ ~ ?

Kurt Edvin Blix Hansen

(/
Anne Rita Nybostad

Vedlegg
Enkel skisse over bygget
Forretningsplan
Kart med inntegnet omsøkte felt.

post(gnybostad.net
990 31 231

Orgnr. 987 330 651 8110 Moldjord
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Kulturpunkt Tvervik

'Galleri Tvervik'
Prosj ektbeskrivelse

Anne Rita Nybostad og Kurt Edvin Bllx Hansen

2013-2014

En utviklingsplan for Kulturpunkt Tvervik som inneholder tanker om et Galleri Tvervik lokalisert ved
siden av eksisterende Atelier Tvervik.



'Galleri Tvervik' ~ Z013-zoi4~~~- ~

Galleri EIt! KAFÈ

Kunstprosjekter for barn Konsert j Atelier Tvervik
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'Galleri Tvervik' I i013":'0"1

Innhold

1.1 Idehavere side 3

1.2 Visjon side 3

1.3 Hovedmål side 4 

2. Produkter og tjenester side 5

2.1 Produkter ved oppstart

2.1.1 Kunstneriske uttrykk i Atelier Tvervik

2.1.2 Galleri Eftf Kafè

2.1.3 Shackletons Kahytt

2.2 Utviklingsbehov - nye produkter side 7

2.2.1 Galleri Tvervik

2.2.2 Konserter - utleie møter/seminarer

2.2.3 Kulturreiser

2.2.4 Nyttige lenker

2



'Galleri Tvervik' 1~~13-2:~~

1.1Idéhavere:

Kurt Edvin Blix Hansen

Biledkunstner med fagområde maleri, grafikk og skulptur.

Adresse: Tvervik, 8110 Moldjord, mob. 9118 1405

Anne Rita Nybostad

Biledkunstner med fagområde skulptur

Adresse: Tvervik, 8110 Moldjord, mob. 99 03 12 31

1.2 Visjon

'Galleri Tvervik'

Å skape et attraktivt møtested for kulturinteresserte mennesker gjennom å bygge et
permanent galleri, grafikkverksted, konsert. og utleielokale på kaia i Tvervik i Beiarn.

Kulturpunkt Tvervik er en overbygning som per i dag inkluderer Atelier Tvervik, arbeidsplass
for to kunstnere, Galleri Eftf Kafe, en restaurert gammelbutikk, og Shackletons kahytt, en del
av norsk polarhistorie.

En kunstner er en samfunnsmessig verdi j et lokalsamfunn først og fremst fordi vi ofte
tilfører samfunnet nye impulser på mange plan. Det skaper ringvirkninger i lokalmiljøet i
form av nytenkningi tilstrømning av folk og vitalisering av områder gjennom kunstneriske
uttrykk.

Dagens kulturtilbud i Beiarn kommune er basert i stor grad på det tradisjonelle uttrykket
innen bilde og musikk. Â etablere et permanent Galleri i Tvervik vil styrke den moderne
kunstens plass i et ellers skrint kunstlandskap.

Vi ser at våre eksisterende prosjekter har skapt ny vitalitet i det aktuelle området og ønsker
å videreutvikle reisemålet med flere kulturelle opplevelser. Dette vil være et godt og
særegent supplement til den eksisterende reiselivsvirksomheten i regionen.

Samtidig er en båtbygger i ferd med å etablere seg i nabobygget, noe som vil gi ytterlige
positive virkninger for stedet.
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'Galleri Tverv!k' L013-201~

1.3 Hovedmål

for Kulturpunkt Tvervik er å realisere/videreutvikle:

I. Kulturell virksomhet gjennom:

Galleridrjft

Konsertarrangement

Omvisninger

Utleie av lokaler

Kulturreiser

Kafedrift

presentere en liten del av vår polarhistorie gjennom Shackletons telegrafkahytt og
lokalhistorie gjennom gammelbutikken m brygge

Il. Kunstnerisk virksomhet gjennom:

videreutvìkle og sikre en helårs arbeidsplass for to kunstnere

å tilby kunstprosjekter for barn/voksne gjennom hele året

åpent graflkkverksted som gir publikum et innblikk i ulike trykkeprosesser

åpent båtbyggeri som gir publikum innblikk ¡båtbyggerkunsten
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'Galleri Tvervik~J 201:01~.. ,

2. Produkter og tjenester

2.1 Produkter ved oppstart

2.1.1 Kunstneriske uttrykk i Atelier Tvervik.

Anne Rita Nybostad

Skulpturer i ulike materialer, formater og utforminger. Hovedsakelig i materialer som lexan,
polyesterstøp og treverk/finér samt diverse materialer som kan være selvprodusert, kjøpt
eller funnet. Både frittstående- og bestillngsverk.

'Syklus' 2012. ø 120cm lexan, polyesterstøp, mil( material. 'KunstKryp' H15l25 Glass, streng, mil(

Anne Rita arbeider også innenfor Den kulturelle skolesekken i hele regionen. Er også
engasjert i Beiarn kulturskole og er timelærervikar ved kommunens to skoler både innen
kunstfag og andre fagområder.

Kurt Edvin Blix Hansen

Maleri, grafikk og skulptur. Olje og akrylmaling. Bruker materialer som tre og stein i
skulpturproduksjon. Ulike motiver men hovedsakelig naturinspirerte landskaper. Grafiske
teknikker i ulike utgaver som ståletsninger, linosnitt og silketrykk.

'Polar tilstand' 2012. H80x170cm, akrylmaleri, Kurt Edvin Blîx Hansen
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2.1.2. Galler; Eft KAFÈ

'Galleri Tvervik' 12013"2014""

Den gamle butikken i Tvervik er restaurert og gjort om til sommerkafe og har vært i drift i 5
sesonger. Her serveres kaffe og kaker, lefser og vafler og saltenspesialiteten møsbrømlefse.
Kafeen har sitteplass til ca 25-30 pers. Det er ca 200m2 med uteareal helt nede i flomålet. Vi
har også skjenkebevilling med alle rettigheter.

Galleri Eftf Kafe's uteareal.

2.1.3 Shackletons Kahyt

Fra interiøret I kafeen.

Dette er et nystartet restaureringsprosjekt i samarbeid med båtbygger Jøran Hemminghyth.
Vi har ervervet det som i sin tid var en del av polarskuta Quests telegrafkahytt. Den er i
svært dårlig forfatning og trenger en omfattende restaurering. Planen er å restaurere
kahytten og presentere den som et lite museum montert i glassoverbygg plassert nede ved
fjorden. Kahytten skal kunne brukes bla som møtested for personer med interesse for norsk
polarhistorie. Den vil bli en spennende del av KUlturpunkt Tvervik.

Flyttingen av kahytten fra Breivik i Beiarn til Tvervik. Polarskuta Quest. maleri. KE B Hansen
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'Galleri TveE;ik' I Z013-2014

2.2. Utviklingsbehov - nye produkter

Kulturell virksomhet i Galleri og konsert/oka/e, ku/turreise

2.2.1. Gal/eri Tvervfk

Galleri Tvervik er tenkt bygget over 3 etg pluss takterrasse på ca 80- 100m2 pr etg.
Rommene skal være enkle i utforming og ha et minimalistisk preg slik at de er egnet for
fJerbruk.

1. etg. består av kunstlager for maleri og skulptur samt et offentlg toalett m dusjmulighet.
Det skal kun være vindu i toalettdelen. Det monteres inn en garasjeport i front for inn og
utkjøring av kunstverk. Maleriene lagres på skyvevegger slik at de henger fritt og sikkert og
er lett å ta frem for visning. Skulpturer lagres i brede hyllereoler og på paller som kan kjøres
inn på truck.

2.etg. skal være et permanent visningsrom for kunst og konserter med samme
inngangsportal som flukter med Atelier Tvervik's inngangsparti. Denne etasjen skal kun ha
vinduer/lyssjakter i hjørnene for å få mest mulig veggplass samtidig som det gir et visst
¡nnslipp av dagslys. Takhøyden blir litt høyere her for å oppnå ønsket akustikk og romlighet.
Denne etg kan også brukes til utleie.

3.etg. blir også et permanent utstilingslokale med hovedvekt på utleie til
møter/seminarer/selskap. Vinduer i hjørnene slik som 2.etg. Det er tenkt en kjøkkenkrok
tilrettelagt for dette formålet. Bord, stoler og nødvendig møteutstyr blir også satt inn her.

Det er tenkt flatt tak på bygget og takterrassen på toppen blir et utsiktspunkt for gjestene
hvor de kan nyte den flotte fjorden og fjellene. Det settes opp et gjerde i herdet glass rundt
hele taket slik at man ser godt fra sittende stilling også.

Inngangspartiet bygges slik at kravene for tilgjengelighet for funksjonshemmede ivaretas
gjennom en lang kjørerampe på forsiden av Atelier Tvervik. Den følger fasaden opp til
fastsatt høyde og svinger rundt hjørnet og opp til inngangene i 2.etg. Det bygges også en
trapp i tillegg.

For å overleve i en utkantkommune er det viktig med flere ben å stå på. Vi ser at det som
allerede er bygget opp fungerer bra og gir inntekt. Som en naturlig videreutvikling av
Kulturpunkt Tvervik planlegger vi et permanent galleribygg med muligheter for utleie og
konsertvirksomhet.

Galleriet er tenkt som visningssted hovedsakelig til egen kunst. Slik det fungerer i dag må vi
rydde arbeidsplassen vår og det medfører stans i kunstproduksjonen i de periodene vi har
utstillng. For å kunne ha en helårsproduksjon på eget atelier ser vi at et permanent galleri
er løsningen for oss.

Det er også ønskelig å vise kunst av andre i galleriet. Visning av samtidskunst på et høyt
kvalitativt og kunstnerisk nivå er det svært få gallerier i regionen som kan tilby. Bodø

7



'Galleri Tvervik' J 2o:I~.io1,,: "

2.2.3. Kulturreise.

Vi ønsker å tilby en eksklusiv kunstopplevelse gjennom å arrangere båtreiser i ribb fra Bodø
til Beiarn via Beiarfjorden med dens spesielle utforming med bla jettegrye ne i Ferris-sundet,
ekkoet og etterklangen i Eitervika og utsmykkingen "Spor av tid", en moderne helleristning
av Kurt Edvin B. Hansen. Når gjestene er vel på land blir det omvisning på aktuell utstillng og
atelierene for deretter å avrunde opplevelsen med enkel servering på Galleri Eftf Kafe.

For å kunne gjennomføre dette er vi avhengige av eksterne samarbeidspartnere og har til nå
hatt samarbeid med Stella Polaris i Saltstraumen. Dette ønsker vi å videreutvikle. Vi har også
hatt forespørsel om samarbeid med Kjellngstraumen Charter.

Det er også muligheter for videreutvikling av dette konseptet ved å tilby båtreiser til de ulike
kunstnerne som bor ute langs kysten. For eksempel Are Andreassen på Fleinvær og Evelyn
Scobie på Arnøy.

2.2.4 Nytige lenke,:

Hjemmeside www.anneritanybostad.net

Hjemmeside www.kebh.no. Kurt Edvin Blix Hansen
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Troliveien Veilag SA
v/Øyvind Sande
8114 TOLLÅ

Beiarn Kommune
Kommunehuset
8110 Moldjord

Troli den 21.04.2014

Søknad om utgiftkompensasjon.

Viser til vedtak i generalforsamling avholdt den 16. april.
Troliveien Vei lag SA søker med dette om å fâ dekket kostnader til stiftelse, administrasjon og
oppgradering av Troliveien, tilsvarende tilknytningsavgiften på kr 2500,- pr medlem i
veilaget. Totalt kr 90.000,-

Begrunnelse for søknaden.

Beiarn kommune vedtok å privatisere Troliveien f.o.m. 01.10.2012. Troliveien Veilag SA ble stiftet
den 24.11.2012. Siden da har oppsittere, hytteeiere og eiendomseiere tilknyttet Troliveien båret
kostnadene til drift og vedlikehold av veien.
Det har i tilegg vært utført en oppgradering av veien der praktisk talt alt av stikkrenner er utskiftet,
grøfter er gravd langs hele strekningen og grus er påkjørt.

Kommunestyret vedtok i møte den 17.februar i år å tilby å oppta Troliveien opp til grensen til
Troäbakk Veiforening, samt å utbetale kr 30 000,- til innfrielse av banklån.
Generalforsamlingen er positiv til vedtaket.

Generalforsamlingen er gjort kjent med at Ramskjellveien som omfattes av de samme kommunale
vedtakene som Troliveien, er blitt påkostet kommunale midler i perioden mellom vedtakene. Vi er
også kjent med at brukerne av Ramskjellveien ikke har etterkommet kommunens anbefalinger om å
danne veilag og har da følgelig heller ikke hatt administrasjons- og etableringskostnader.
Generalforsamlingen i Troliveien Veilag SA mener derfor at Beiarn kommune, ut fra et likhetsprinsipp
og den korte virketiden tillaget, bør dekke våre investerings og administrasjonskostnader fult ut.

Med vennlig hilsen
Troliveien veillß SA

l1!d.v..~dL
l;~~d Sande
Sl'releder

Vedlegg: Protokoll fra generalforsamling.
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Protokoll fra generalforsamling i Troliveien Veilag SA

Generalforsamling ble avholdt den 16.4.2014 i BeiarVekst sine lokaler på Trones kL. 16.00

Til stede var:
Stein Nystad, Trond Arne Solås, Svein Johansen, Guttorm Jensen, Per Eggesvik, Arvid Trond, Per Ove
Trolid, Jan Ove Trones, Jorun laastad, ElIy og Henning Johannesen, Martin Eide, Håkon Kristensen,
Gunn Karstensen for Erling jensen, Sture Haukland, Knut Bjarne Klausen, Terje Winther, Helge Osbak
for lillian Os bak, Robin Dahl og Øyvind Sande.

19 av lagets 36 medlemmer var representert.

Som møteleder ble Trond Arne SoJås utpekt av styret ¡veilaget.

Det var ingen innvendinger til innkalling, dagsorden eller utpeking av møteleder.

Til behandling forelå:

1. Valg aven til å skrive protokoll.

Øyvind Sande ble valgt å skrive protokolL.

2. Valg av to til å undertegne protokollen

Terje Winther og Jorunn Laastad ble valgt til ä undertegne protokollen.

3. Godkjenning av eventuelle fullmakter

Fullmakt fra Erling Jensen og lillian Osbak til henholdsvis Gunn Karstensen og Helge Osbak

ble godkjent.

4. Styrets årsmelding og regnskap for 2013

· Styrets årsberetning for 2013 ble gjennomgått og debattert.

o Generalforsamlingen vedtok enstemmig at under punktet som omhandler;

situasjonen hittil i 2014 og framover, skulle det medtas at veilaget skal søke

Beiarn kommune om full kompensasjon for kostnader som ikke er å anse

som årlige driftskostnader, herunder etableringskostnader í fm stiftelse av

ve ilag, administrasjonskostnader og kostnader knyttet til oppgradering av

veien.

o Generalforsamlingen er positiv til at Beiarn kommune har tilbudt å oppta
Troliv€ien opp til grensen mot Troäbakk Veiforening BA.

. Fremlagt revidert regnskap ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.



S. Foreløpig regnskap og balanse 2014.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å utsette behandlingen til ekstraordinær

generalforsamling.

6. Oppløsning av veilaget herunder fordeling av laget midler.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at oppløsning av veilaget må utsettes og tas opp på
en ekstraordinær generalforsamling etter at svar på søknad om utgiftskompensasjon fra

Beiarn kommune foreligger.

7. Eventuelt

Det fremkom 1 sak under eventuelt.

1) Søknad om utgiftskompensasjon

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at styret skulle skrive en søknad til Beiarn kommune
om kompensasjon for utgifter knyttet til stiftelse av veiforening og oppgradering av
Troliveien. likhetsprinsippet í forhold til andre veier med samme vedtak, og den korte
virketiden tìl veilaget var momenter generalforsamlingen mente måtte medtas i søknaden.

Tro. nes, de n 16.04.2.. 014 L'~ ;r
6Al.'¡~'l. l\-.j\.l( 'V

Terje Winther
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Troliveien Veilag SA
v/Øyvind Sande
8114 TOLLÅ

Beiarn Kommune
Kommunehuset
8110 Moldjord

Troli den 21.11.2013

Søknad om gjenopptak av Troliveien som kommunal vei.

Viser til vedtak i kommunestyremøtet den 25. september der det ble vedtatt nye
retningslinjer for klassifisering av kommunale veier.
Troliveien tjener til adkomst til 9 boenheter (helårs), den har allmenn interesse som
adkomst til kommunalt vannverk og Kvalvassdal~ Stivattenområdet. Den benyttes også i stor
grad av bygdas Sauenæring som adkomst til store beîteområder langs deler av Beiardalens
vestside. Styret i Troliveien Veilag SA ber på dette grunnlag Beiarn Kommune om at
Troliveien blir gjenopptatt som kommunal vei.

Siden omklassifiseringen og stiftelsen av Troliveien Veilag SA i november 2012 har
veiforeningen opprustet veien fra riksvei 494 på "Storbakkan" til "Troåbrua"
Grunneier Trond Arne Solås har fått opprustet sin del av veien opp til gården der han bor.
Veiforeningen og grunneier Trond Arne Solås mener at det ikke er noen grunn til å skile
mellom to private veleiere aven vei som tjener de samme formålene, og vi ber derfor Beiarn
kommune om å overta ansvaret for veien fra avkjørsel riksvei 494 "Storbakkan" til grenen
mot Troåbakk Veiforening BA "Solås"

Søknad om tilskudd.

Veilaget har banklån på kr 30.000,- som har vært brukt som delfinansiering av opprustningen
av veien. Dette lånet må innfris før vi kan oppløse veiforeningen.
Vi søker derfor Beiarn kommune om tilskudd på kr 30.000,- til å innfri dette lånet.

Vennlig hilsen
Troliveien Veilag SA

f#K;~
øÝind Sande
Styreleder

.Beiarn ~~;uirc
i a ~r I 01Ùè ¡ ¡~;iÃÌ

...._LO__Li ;Lt

2 1 NOV 2013

r "--_.._-,Ark.koda p

Ark.kode S

AVdeling I

KasSisiOi

Vedlegg: Foreløpig regnskap og balanse, 2013



Troliveien Vei/ag SA Side Dalo

Tid

22.10.2013

11:49:11Resu Itat
01.01.2013 - 31.12.2013

3101 Arsavgift. beboere. 18 000,00

3102 Arsavgift. fritideiendommer 13 000.00

Salgsinntekt 31 000,00

Sum driftinntekter 31 000,00

6300 Lokaler; Leie - 100.00

6405 Brøyting -32 000.00

6610 Reperasjon og vedlikehold. vei -10 490.00

6600 Kontorrekvisita - 340.00

6940 Porto, brev - 810.00

6999 øreavrunding 0,10

7760 Registreringskostnad -5 485,00

7770 Bank- og kortgebyr -1 021,00

Annen driftkostnad -50 245,90

Sum driftkostnader -50 246,90

Driftsresultat -19246,90

Ordinært resultat før skatlekostnad -19 246,90

Ordinært resultat -19245,90

Arsresultat -19245,90

Overføringer

Sum ovenøringer 0,00



Troliveien Vei/ag SA Side

Balanse
Pr. 31.12.2013

Dato

Tid

22.10.2013

11 :47:50

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterlelle eiendeler

Sum Immatøriellø eiendeler 0,00

Varige driftsmidler

1155 Oppgradering, Trotiveien

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Sum varige driftmidler

Finansielle anleggsmIdler

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

91 858,00

91 858,00

91 858,00

0,00

91 868,00

OmJøpsmldJer

Varer

Fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Sum investeringer

1920 Bankinnskudd

1925 Kapitalkonlo

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidier

Sum eiendeler

0,00

0,00

0,00

5579,10
10 000,00

15579,10

15579,10

107437,10

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskuff egenkapital

2005 Egenkapital. (Tilknytningsavgif)

Selskapskaplta I

Sum Innskutt egenkapital

Oppijent egenkapUal

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

-90 000.00

-90 000,00

.90 000,00

0,00

-90 000,00

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

2270 Langsiktige valutalån

Øvrig langsiktig gjeld

Sum annen langsiktIg gjeld

Kortiktig gjeld

0,00

-30 000,00

-30 000,00

-30 000,00



Troliveien Veilag SA

Balanse
Pr. 31.12.2013

Side 2 Dato

Tid

22.10.2013

11 :47:50

2400 Leverandørgjeld -6 683,00

Leverandørgjeld .6 683,00

Sum kortiktig gjeld .6 683,00

Sum gjeld -36 683,00

Sum egenkapital og gjeld .126683,00

Ikke fordelt underskudd .19245,90
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HANDLINGSPLAN
FOR TRAFIKKSIKKERHET I

BEIARN KOMMUNE
2015 - 2018

L. INNLEDNING.

Beiar kommunestyre vedtok i møte den 07.11.2001 den første lokale handlingsplanen for
trafikksikkerhet. Denne handlingsplanen er en revidert utgave av handlingsplan fra forrige
periode, og skal danne grunnlag for prioritering av de trafikksikkerhetstiltak som søkes
iverksatt i planperioden.

Trafikksikkerhetsarbeidet skal skje på en planmessig og forutsigbar måte, både for å involvere
de riktige samarbeidsparnere, for å oppnå riktig prioritering av tiltak ut fra økonomiske
rammer, og for å sikre størst mulig effekt av igangsatte tiltak.

Kommunal handlingsplan skal bygge på de målsettinger som ligger i fylkeskommunale og
statlige handlingsplaner for trafikksikkerhet.

De ulike aktører på kommunalt nivå har en viktig og sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet.
Det er ut fra dette viktig at kommunen utarbeider en konket plan for dette arbeidet.
Trafikksikkerhetsplanen bør inngå som en delplan til kommuneplanen.

For å kunne søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler må kommunene ha en gyldig
og politisk vedtatt trafikksikkerhetsplan.

Kommunestyret vedtar "Handlingsplan for trafikksikkerhet".

2. ORGANISERING.

Forslag til revidering av handlingsplan behandles i kommunens plan- og ressursutvalg og i
kommunestyret.

Vedtatte revideringer må tas inn i økonomiplanen ved budsjettforhandlingene for å ha
virkning.

3. BAKGRUNN.

Grunnlaget for tiltakene i trafikksikkerhetsplanen:

,¡ Tidligere kartlegginger av aktuelle tiltak og trafikksikkerhetsprosjekter i forbindelse
med Aksjon skoleveg.



./ Tidligere prosjekt hvor elevene ved de kommunale skolene ble engasjert til å vurdere
aktuelle tiltak i forbindelse med egen skoleveg mv.

./ Innspil fra sjåfører og selskap som står for transport av skoleelever.

./ Forslag fra enkeltpersoner eller grendelag.

./ Forslag som er kommet inn gjennom stedsutviklingsprossesser og folkernøter.

Registreringene omfatter en stor del av kommunen, og gir et dekkende bilde av aktuelle
problemer og trafikksikkerhetstiltak. Det er et særlig fokus på problemer knyttet til skoleveg.

4. HANDLINGSPLAN.

Vedlagt følger HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKRHET I BEIARN for
perioden 2015 - 2018.

Handlingsplan for trafikksikkerhet er inndelt i forhold til kommuneplanområder og

skolekretser, og omfatter forslag til fysiske tiltak og øvrige til tiltak for å bedre den lokale
trafikksikkerheten.

Foruten de tiltak og prosjekter som konket er foreslått i planen skal det settes fokus på
følgende:

./ Ivareta trafikksikkerheten ved utarbeidelse av kommunale arealplaner.

./ Kontrollere trafikksikkerheten ved ferdigstilelse av nye veger, eller ved større

utbedringsprosjekter på veger.

./ Vedlikehold av gang- og sykkelveger.

./ Utarbeide planer for gang- og sykkelveger der det er behov og slike mangler.

./ Utarbeide planer for vegbelysning.

./ Skilting og fartsdempende tiltak.

./ Trafikkundervisning skal på best mulig måte integreres i kommunale barehager og i
bame- og ungdomsskolen.



Av tiltak rettet mot trafikken:

., Adferdskontroller/veiledning.

., Fartskontroller.

., Informasjon/kampanje om bruk av sykkelhjelm.

./ Informasjon om lover og regler med adferdsveiledning for gående.

., Kampanje for å øke bruken av refleks I vester i mørke.

5. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE KRTSER.

Handlingsplan for trafikksikkerhet er en oversiktsplan med relativt lav detaljering på
prosjekter som ligger fram i tid. For prosjekter som konkret søkes finansiert
inneværende år skal det foreligge detaljert prosjektbeskrivelse i forhold til de kriterier
som legges ti grunn for søknaden, samt for kostnader.

MOLDJORD:

Manglende rekkverk mellom FV 813 og G/S-veg (skole - buen) skulle vært satt opp av SVV i
2013. Her kan kommunen ta kontakt og pushe på.

Stedsutvikling Moldjord
I Moldjord sentrum er trafikken ut og inn fra Coop samt trafikkbilde i krsset ved Rådhus ei
utfordring. Spesielt forholdene for gående til og fra Soløyveien, ettersom et eldre bolighus er
uheldig plassert i forhold til krsset. Ny reguleringsplan er utarbeidet for området. Når denne
blir endelig vedtatt og tiltak gjennomført foran Coop og i krsset "buen", vil situasjonen for de
myke trafikantene spesielt bli vesentlig bedre. Dette ligger i planen til gjennomføring i 2016.

STORJORD:

Det legges til grunn at GIS Fv. 813 blir bygd i løpet av 2014, i henhold til budsjett for Beiarn
kommune 2014, samt tilsagn fra NFTU.

Det planlegges ikke noe mer inntil vi ser utvikling og behov.

TOLLÅ:

Det legges til grunn at ny gis-vei mellom brua og boligfeltet gjennomføres i 2014. Dette vil
bedre trafikksikkerheten for skoleungdom og andre vesentlig.

Det tas inn et forprosjekt om videreføring av gis-vei til fiialen.



6. FINANSIERING AV TIL TAK

Kostnader til kommunale tiltak og kommunale egenandeler legges inn i kommunens budsjett
og økonomiplan.

De utgifter som i handlingsplanen er benevnt som Statlig, er forventet tilskudd bevilget til de
forskjellige prosjekter av Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Nordland
Fylkeskommune, plan og miljø.

Maks tilskudd som NFTU kan gi til hvert enkelt prosjekt er inntil 80% av kostnadene.

Når det gjelder Stedsutvikling kan Nordland Fylkeskommune gi inntil 50% av
bevilgningsgrunnlag.

Ingen av de tiltak som er nevnt i denne handlingsplanen har noe kostnadsbilde når planen
skrives.

7. FARTSBEGRENSINGER

I henhold til handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2015, vedtatt av Beiarn kommunestyre
den 22.06.2011 har det vært opprydding av skilting på Tollå, reduksjon av fartsgrense på FV
813 og og FV 495 forbi Storjord.

I kjølvanet av handlingsplan for trafkksikkerhet 2013-2016, vedtatt av Beiarn

kommunestyre den 10.05.2012, ble farsgrensen redusert på en rekke strekninger:
Fv. 494: krsset fv. 813 - Einan

Hemminghyt - Trones.
Fv. 813: Navjord - Selfors.
Fv. 495: Storjord - Larsos.

Det legges derfor ikke opp til reduksjoner av fartsgrense på flere strekninger i denne plan.
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Kommunereform - en kort oversikt
14.5.2014

Organisering og støtte til de regionale prosessene
. De regionale prosessene starter høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av 2016.

. Fylkesmannen vil fà ansvar for å igangsette de regionale prosessene. Departementet
vil gi økonomisk støtte til en prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete fra
høsten 2014.

. Departementet ønsker at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom

fylkesmannen og KS (Kommunesektorens organisasjon) regionalt.
. KS kan m midler til sitt arbeid med kommunereformen. Disse midlene kan brukes til å

styrke KS, slik at de kan arbeide aktivt med de lokalelregionale prosessene.
. Departementet vil utarbeide standardiserte faktaoppsett om sammenslåing. Disse vil

ta utgangspunkt i kriteriene som er utarbeidet av ekspertutvalget og annen, relevant
tilgjengelig informasjon. Dette skal være et alternativ til større utredninger i
kommunene. Faktaoppsettet vil kunne suppleres ut fra lokale og regionale behov og
utfordringer. Det vil også være et viktig verktøy for de regionale prosessveilederne.

. Departementet vil utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene vil ta

tilbud om å bruke i høringen av innbyggerne, som et alternativ til folkeavstemninger.
Departementet vil dekke inntil 1 00 000 kroner til hver kommune til informasjon og
høring av innbyggerne. Kommunene velger selv om de vil bruke spørreundersøkelsene
eller ha folkeavstemninger, eller gjøre begge deler. Det er viktig at innbyggerne blir
hørt.

Økonomiske virkemidler
. Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en

standardisert modelL. Støtten til dekning av engangskostnadene differensieres etter
antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Minimum 20 mil kroner.
Maks 65 milL. kroner. Se oversikt side 52 og 53 i kommuneproposisjonen.

. Kommuner som slår seg sammen vil kunne m reformstøtte for å lette overgangen til en
ny kommune. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner som etter
sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 5 milioner
kroner per sammenslåing. Støten er differensiert etter innbyggertall i den nye
kommunen. Maksimalt beløp er 30 milioner kroner for de mest folkerike
sammenslåingene.

. Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd
tar den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to
(eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes
ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som mr god
tid på seg til å tipasse seg nye rammebetingelser.

Fremdriftsplan og milepæler
. De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og avsluttes ved

utgangen av 20 16.

. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 20 i 5 med forslag

til nye oppgaver til robuste kommuner. Her vil det også være eksempler på hvordan
den statlige styringen av større og mer robuste kommuner kan reduseres.

. Departementet legger opp til to ulike løp ireformperioden



o Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon
Kongen i statsråd har myndighet ti å vedta sammenslåinger der kommunene er
enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 20 15,
vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på
nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene vil kunne tre i
kraft fra 1. januar 2018.

o Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017
I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren
2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om
ny kommunestruktur våren 20 L 7. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015,
men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli
inkludert i proposisjonen.
I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at
enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og
hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vii det
dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de
lokale vedtakene.

o Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil
iverksettes senest fra l. januar 2020.

Øvrige tiltak
Lånegodkienning

· Departementer sender et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og
langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige.
Godkjenningsordningen er ment å forebygge konflkter som kan oppstå mellom
potensielle sammenslåingskandidater, og å hindre rent strategiske tilpasninger eller
disposisjoner i forkant av kommunereformen.

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid
. Departementet vil utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for

å pålegge interkommunalt samarbeid for å fà større fagmiljø i de tilfeller kommunene
på grunn av avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik generell hjemmel kan
erstatte hjemlene i særlovene (finnes i dag blant annet i plan- og bygningsloven, helse-
og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og brann- og
eksplosjonsvemloven).

A vvikling av samkommunen
. Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som

ligger i samkommunen. Dersom kommunene har behov for et så omfattende
samarbeid, bør de slå seg sammen.
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informasjon om norske kommuner

Pressemelding, 14.05.2014

Ny side med informasjon om norske kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer nå en ny side hvor kommuner og andre
interesserte kan finne sentral informasjon om enkeltkommuner samlet på ett sted.

- p~ nettsiden finnes historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon om framtidig tjeneste-
og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune.
Hensikten er å gjøre dataene mer tilgjengelig for at kommunene kan ha tilgang på Informasjon som kan bidra ti
god styring og planlegging i egen kommune. Jeg h~per den blir mye brukt, sier kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Befolkningsutvikling: Det finnes befolkningsutviklingen fra 1972 og fram mot i dag. I tillegg er det informasjon
om utviklingen i befolkningen fram mot 2040 med tre ulike alternativer for vekst. En kan også få informasjon om
sammensetning av befolkningen i 2013 og framskrevninger for 2020 og 2040.

Framtidig tjeneste- og arbeidskraftsbehov: Med utgangspunkt i KOSTRA-data fra 2012 er det gjort

beregninger av tjenestemottakere ogarbeldskraftbehovet Innenfor de største tjenestene for årene 2020 og 2040,
forutsatt samme dekningsgrader og standard p~ tjenestene. Her kan en enkelt velge mellom anslaget på hvor
mange som forventes å motta tjenestene og hvor mange ~rsverk som ansiås å være behovet for i enkelte
kommune.

Frie inntekter: Mesteparten av kommunesektorens inntekter er definert som frie inntekter. Her presenteres en
fordelingen av rammetiskuddet og anslaget p~ skatteinntektene for 2014 for den enkelte kommune. Det er ogs~
forklaringer på enkeltelementer i inntektssystemet.

Produksjonsindeksen: Dette er et samlemåi for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonSindikatorer
for utvalgte sektorer. Indeksen sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for
tjenestene. Indeksen gir et bilde av hvordan niv~et på tjenestene er I en kommune sammenlignet med andre
kommuner. Tjenestene som inngår i produksjonsindeksen er barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie
og omsorg, barnevern, sosialtjenester og kultur. Det er ogs~ informasjon om kommunenes inntektsniv~ og
økonomiske resultater for at brukerne skal kunne vurdere tjenestene og økonomiske størrelser.

Effektivitetsanalyser: Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet en rapport om effektivitet i
kommunene. Denne skisserer effektiviteten innen de mest sentrale velferdstjenestene (barnehage, grunnskole og
pleie og omsorg) I kommunene i 2010. Foreløpig er det en lenke til rapporten, og departementet tar sikte p~ å
legge ut oppdatert informasjon for enkeltkommuner til høsten, når det foreligger en oppdatert rapport fra SØF.
Denne vil være basert p~ tall fra 2013.

- Målet med nettsiden er ~ gl kommunene lett tilgjengelig InformaSjon om viktige nøkkeltall. Dette kan være et
viktig verktøy for politikere, administrasjonen og Innbyggerne I kommunene. Den siden vi n~ presenterer er en
første generasjon, og vi tar sikte p~ å utvikle den videre, sier Jan Tore Sanner.

G~ til databasen: www.realerinaen.no/kommunedata

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00.

http://ww.regjeringen.no/nb/ dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/20 14/Ny -side-m... 26.05.2014



B efolkingsfra mskrninger
Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og
befolkning.c;- og demografiframskrivinger presentert.

Figuene i nettløsningen er utviklet av departementet på

bakgiunn av tall fra mellomaltemativet i SSB sine kom..

Befolkningsutvikling 1972-2013 Demografi i 2013,2020,
2040
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Tjenestebehov Vel!! kommune
Beiarn

Tjenestedata fr KOSTR 20 i 2. I beregningene av tallet på tjenestemottkere og
arbeidskrafibehov frmover er det tatt utgangspunkt i sanue deknmgsgrder og standard
på tienesteri SOI1 i 20 i 2.

Antall tjenestemottakere, årsverk og årsverk

pe r 1000 innbygge r i 2012, 2020 og 2040
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Velg kategon
(! Antall tjl1esternottakere

o Arsverk

o Arsverkper 1000 innb.

Hvert element i figuren er symbolisert med en egen farge
. Barn 1-5 år med barnehageplass

. Elever i gninnskolen 1-7. trinn

. Elever j grunnskolen 8-10. trinn

. Mottakere av institusjons tjenester og hjenitjenester 0-66 år

. Mottakere av institusjonstjenester og hjeniietjenester 67-79 år

. Mottakere av iiistitusjonstjenester og hjenimetjenester 80 år eDer eldre

Under kan man tilpasse elementene i figuren etter egne behov
~ Ham J-5 år med barnehageplass
.L Elever i grunnskolen J-7. trinn
.L Elever i grunnskolen 8-10. trinn
.L Mottakere av institusjons tjenester og hjelJetjenester 0-66 år

o Mottakere av institusjons 
tjenester og hjeinnetjenester 67-79 år

o Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre



Tjeneste behov Vell! kommune
Bciam

Tjenestedata fra K OSTRA 2012. i beregningene av tallet på ljenestemottakere og
arbeidskrafiehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrder og standard
på genestene som i 2012.

Antall tjeneste mottke re, årsverk og årsverk

per 1000 innbygger i 2012, 2020 og 2040
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Velg kategori
O Antall tjenestenioiiakere
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O Årsverk per 1000 innb.

Hvert element i figuren er symbolisert med en egen farge
. Behov for lærerårsverk i grunnskolen

. Behov tor årsverk i bamehagcne

. Behov for årsverk institusjon og hjenUlietjeneste

Under kan man tipasse elementene i figuren etter egne behov
~ Behov for lærerårsverk i grunnskolen
., Behov for årsverk i bamehagene
., Behov for årsverk institusjon og hjenitjeneste



Vell! k..
Beiarn

Produks.ionsindeks
Produksjonsindeksen er et samlëmål for kommunenes

~enestetilbud basert på produksjonsindikatorer for
utalgte sektorer. Indeksen gi et bilde av hvordan nivået

på ~enestene er i en kommune sammenlignet med andre

konmuner. ..
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Vår referanse

Vemund Kristiansen
Deres referanse
Rådmann

Deres brevlfax Sted/dato
Bodø, 23.05.2014

Bredbånd i Beiarn kommune

Med bakgrn i tidligere dekningsundersøkelser og NK-Nett sin tistedeværelse i regionen ønsker vi
nå å etablere oss i Beiarn kommune. Vi har gjennomført en revisjon av tidligere rapport hvor vi ser
nærmere på dekningsforholdene, og viser til vedlagte rapport. Samt interresseliste insamlet av Beiarn
frivilighetssentral.

NK-Nett ønsker å etablere en infrastruktur som gir alle innbyggerne et ensartet tilbud likelydende
tilbud vi har i nabo-kommunene. Kundetilbud følger som vedlegg.

NK-Nett ser seg nødt å søke om et anleggsbidrag for å gjennomføre en slik etablering i kommunen.
Anleggsbidrag som søkes er oppad begrenset til 1 038.000,- og skaleres ned til 750.000,- ved største
oppslutning. For å ivareta de økonomiske interesser, vil prosjektet foròre L 50 bestillinger før òet
igangsettes.

Ved beslutning i juni, kan vi idriftsette første sendere høsten 2014.

Vi stiler gjeme å gir formannskapet en presentasjon av løsningsforslag.

Vi håper De finner vår henvendelse av interesse, og det skulle glede oss å høre nærmere fra Dem.
Ønsker De ytterligere opplysninger, står vi gjeme til Deres tjeneste.

Med vennlig hilsen
Vemund Kristiansen
NK-Nett AS

75550581
48249765

vemund(£nordkontakt.no

Nordkontakt AS
NO 946 951 323 MVA

Postadresse:
8037 BODØ

Kontoradresse:
Jernbaneveien 38 A

Telefon: 7555 05 00
Telefax: 75 55 05 55

Bank: 4509.19.96212
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BAI~GRUNN

DAGENS LØSNING

Mange av innbyggerne sliter med svært lav hastighet på internetttiknytnngen sin, og mange
har ikke noe tilbud i det hele tatt.

Telenor har i samarbeid med kommunen etablert fiber mellom ale sentralene og det ble satt
inn DSLA på samtlge telefonsentraler i offentlg nett. Det er veldig spredt bosetting i
kommunen, og mange bor langt fra sentral. Flere tilbakemelder at det høyeste de opplever av
hastighet er rundt 5Mbit, selv om de abonnerer på det dobbelte.

Fra SSB tar vi med imernettmålinga kvartal 4 2012.

1839 Beiarn Q42012 % fordeling

? 128 kbit/s.c= 512 kbit/s 12 2,19 %

? 512 kbit/s .c= 1 Mbit/s 19 3,47 %

? L Mbit/s .c= 2 Mbit/s 101 18,46 %

? 2 Mbit/s .c= 4 Mbit/s 31 5,67%
? 4 Mbit/s .c= 8 Mbit/s 83 15,17%

? 8 Mbitls.c= 16 Mbit/s 50 9,14 %

? 16 Mbit/s.c= 32 Mbit/s O 0,00%

? 32 Mbit/s .c= 64 Mbit/s O 0,00%

? 64 Mbit/s.c= 128 Mbit/s O 0,00%

? 128 Mbit/s O 0,00%

1839 Beiarn Q4 2013 % endring fra Q4
2012

;) 512 kbit/s 0:= 1 Mbit/s 12 -58,00 %

;) 2 Mbit/s 0:= 4 Mbit/s 35 11,00 %

;) 8 Mbit/s 0:= 16 Mbit!s 64 22,00 %

;) 128 Mbit/s o

På 12 mnd ser man at ønsket om mer
kapasitet er markant.
Det er en økng fra 296 til 331 husstander
som abonnerer på internettiknytnig i
kommunen.
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FORPROSJEKTET

Som forprosjekt koordinerte og gjennomførte Beiarn frivilighetssentral en "dør til
dør" undersøkelse.

Husstanden ble spurt om de kue være interessert i ny bredbåndstilknytning, og
hvilken hastighet de da ønsket seg.

Resultat fordelt på grnnetser:

Grunnkretser ant boliger intr nytt bredB.

100 Beiarn 547 242 44,2 %

101 øynes 12 5 41,7 %

102 Arstad 66 7 10,6 %

103 Moldjord 80 52 65,0%

104 Navjord 40 21 52,S %

105 Strand 40 34 85,0%

106 Ness 28 1 3,6%

107 Storjord 100 36 36,0%

108 Høyforslett 46 23 50,0%

109 Israelsbakk 67 27 40,3%

110 Blåmoli 23 13 56,5 %

111 Hammernes Liile 45 18 40,0%

112 Gråtådalen O 0,0%

113 Revfjellet O 0,0%

Ikke oppgitt 2 5

I 2013 erfarte vi at 44% av husstandene kunne være interessert i ny
tilknytning.
Dekning i kommunen er økt fra 61 til 68,8%. Til sammenlgning er
landsgjennomsnittet 78,7%. (tallene er hentet fra SSB)

Potensiale.
I beste fall vil vi nå et landsgjennomsnitt med nærmere 80%
oppslutning. Dvs rundt 430 abonnementer.
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Den geografiske fordelingen, hvor interessert husstand er markert grønn.
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Det er ikke signifikante endringer i
demografiske forhold i kommunen
siste året. En utbygging må dekke de
områder som ble prosjektert i 2013.
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Interessen for hastigheter er i stor grad sammenfallende med landsgjennomsnitt.

Undersøkelsen oppsummert:

1839 Beiarn

? 128 kbit/s 0:= 512 kbit/s

? 512 kbit/s 0:= 1 Mbit/s

? 1 Mbit/s 0:= 2 Mbit/s

? 2 Mbit/s 0:= 4 Mbit/s

? 4 Mbit/s 0:= 8 Mbit/s

? 8 Mbit/s 0:= 16 Mbit/s

? 16 Mbit/s 0:= 32 Mbit/s

? 32 Mbit/s 0:= 64 Mbit/s

? 64 Mbit/s 0:= 128 Mbit/s

? 128 Mbit/s

Q4
2012

12

19

101

31

83

50

O

O

O

O

%
fordeling

2,19%
3,47%
18,46 %

5,67%
15,17 %

9,14 %

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Norge % fordeling

0,56%
8,64%

10,91 %

10,49 %

17,91 %

20,17 %

21,03 %

7,05%
3,24%
0,00%

1839 Beiarn % fordeling Avvik

;: 512 kbit/s 0(= 1 Mbit/s

Q4 2013

12 3,63 % 2,15 % 1,48 %

35 10,57 % 7,66 % 2,91 %;: 2 Mbit/s 0(= 4 Mbit/s

;: 8 Mbit/s 0(= 16 Mbit!s 64 19,34 % 16,41 % 2,93 %

;: 32 Mbit!s 0(= 64
Mbit/s

o 0,00% 10,26 % - 10,26 %

;: 128 Mbit/s o 0,00% 0,01 % -0,01 %

På 12 mnd ser man at ønsket om mer kapasitet, er noe realsert og
sammenfalende med undersøkelsen til Beiarn frivilghetssentral.

Det største avviket er på ka asiteter over 16Mbit sammenli
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TEKNISK REALISERING

Det er søkt avklaringer om gjenbruk av alerede etablert infrastruktur.

Det er prosjektert en bredbåndsløsning som dekker alle påmeldte husstander.

Telenor har stilt seg positiv ti utleie av fiberkapasitet.

Tilbudte priser er så høye at prosjektet ikke kan gjennomføres med bruk av deres fiber.

Det er allikevel en strekning som vi vil se oss helt nødt ti å leie.

For å sette oss i stand ti å levere bredbånd i Beiarn så
er første etappe avgjørende, og den som blir dyrest.

NK-Nett har mye av dette på plass, og kan gjenbrukes.

Løpende leie og avskrivingskostnader vil være i
underkant 40.000,- pr mnd.

Videre fra Moldjord er det prosjektert inn 3 større
master med til sammen 10 sendere som husstander kan
rette sine mottakere mot.

I sum må prosjektet ha en kontantstrøm på 78100,00
pr mnd for å la seg gjennomføre. Dvs. hver kunde må
kjøpe tjenester for 499,- pr mnd i snitt. Basert på 60 %
oppslutning blant dem påmeldte. Dette vurderer vi
dessverre som ikke realiserbart for det er så i

grenseland for en husstand sin betalngsvilje.
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REALISERING MED ANLEGGSBIDRA G

Med anleggsbidrag i størrelsorden 3000,- pr etablert kunde ved 60 % oppslutning ender
kravet ti omsetning pr kunde på 388,- eks mva og 485,- inkl mva. da nærmer vi oss et
gjennomførbart prosjekt.

Med anleggsbidrag i størrelsorden 5000,- pr etablert kunde ved 60 % oppslutng ender
kravet ti omsetnng pr kunde på 313,- eks mva og 392,- inkl mva. er vi innenfor et
gjennomførbart prosjekt

Betalngsviljen er rundt 400,- inkl mva for en privatkunde. For en internettlnje med kapasitet
5 + Mbit.

Løsningsscenario:

De første 150 kunder fordres aneggsbidrag på 5000,- pr kunde. I sum. 750.000,-

De neste 50 bør det fordres aneggsbidrag på 2500,- pr kunde. I sum. 125.00,-

Deretter vil det ikke fordres anleggsbidrag.

REALISERING UTEN ANLEGGSBIDRAG

Om NK-Nett får en 5 års tjenesteleveranse ti kommunale lokasjoner i Beiarn kommune kan
prosjektet gjennumføres uten anleggsbidrag. Ale lukasjuner tibys da et skreddersydd lukket

datanett, med alle VLAN som ønskes. Omsetnng fra dette, vil gå i sin helhet ti avskriving av
fordret anleggsbidrag.

Skoler

Helsestasjoner

Barnehager

Vannbehandlingshus

En slik tjenesteleveranse vil være i størrelsesorden 10 ti 20.000,- pr mnd.
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REVISJON MAI 2014

Konklusjon etter revisjon av kalkulasjoner utbygging og drift.

NK-Nett vil gjennomføre en utbyggng som er kalkulert ti underkant 2.000.000,-
NK-Nett vil fordre et anleggs bidrag oppad begrenset ti 1.038.000,- for å gjennomføre en komplett utbygging basert på
interesseundersøkelsen våren 2013.

Uten anleggsbidrag fordrer det 210 kunder med omsetning minimum 400,- pr mnd eks mva. pr kunde.
Månedsavgift er da i øvre grense for betalingsvije, og dette vurderes som beste utfall.

Med anleggsbidrag som skissert reduseres denne risiko ti 150 kunder, men med fremdeles litt for høy månedsavgift.
En modell på 320,- og vi et rudt 200 Vi har også

Kontantstrømillustrasjon ved ulk grad av oppslutnng, med og uten aneggsbridrag.

Kalkulerer kr .100,00 pr kunde i gj. Sno
Kalkulerer kr "l 500,00 servo Vedlikehold

kr 17648,00 ISP og transitt
kr 32920,00 Avskr.

Kunder Omsetnirg serv Vêdl H ISP avskr. Balanse Balanse m ant b ! -;~===---=-===--=~-==-=~=--=_-==-=~-=-==--=-- ---I
10 kr 4000,00 kr 22 500,00 kr 1764800 kr 32920,00 kr ~69 068,00 kr -59068,00 i )
20 kr 8000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -65068,00 kr -55068,00 I ;30 kr 12 000 00 kr 22500,00 kr 17648,00 kl' 32920,00 kr -61068,00 kr -51068,00 !40 kr 16000,00 kr 22 500,00 kr 17648,00 kr 32 920,00 kr -57068,00 kr 447068,00 I
50 kr :20 000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -53068,00 kr -43068,00 L i
60 kr 24000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -49068,00 kr -39068,00 100000 ~_~_~_ ______ __ ________
70 kr 28000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -45068,00 kr -35068,00 I i80 kr 32000,00 kr 2.2500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -41068,00 kr -31068,00 '
90 kr 36000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr .37068,00 kr -27068,00 I'

100 kr 40000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -33068,00 kr -23068,00
110 kr 44000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr .29068,00 kr -18068,00 I
120 kr 48000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -25068,00 kr -13068,00 i 5000 1-------
130 kr 52000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -21068,00 kr -8068,00 !
140 kr 56000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -17068,00 I
150 kr 60000,00 kr 22500,00 kr 17 648,00 kr 32920,00 kr -13 068,00 I
160 kr 64000,00 kr 24000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -la 56B,OO

170 kr 68000,00 kr 25500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -8068,00 kr 6932,00 ¡
180 kr 72000,00 kr 27000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -5568,00 kr 9432,00 I O i-
190 kr 76000,00 kr 28500,00 kr 17648,00 kr 32. 920,00 kr .3068,00 kr 11932,00 I '1'
200 kr 80000,00 kr 30000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 14432,00 I
210 kr 84 00,00 kr 31500,00 kr 17648,00 kr 3292.0,00 kr 16932,00 L I
220 kr 88000,00 kr 33000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 1943200 I ~

~~~~; :~::~~ ~~ ::~~~:~~ ~~ ~~:::: ~~ ~~:~~:: ~~ :::~:~~ ~~ ~~:~~:~~ .50000 ..__._~~_._-----_.~,.-_._~--------
250 kr 100000,00 kr 37500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 11932,00 kr 26932,00 j/"
260 kr 10400,00 kr 39000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 14432,00 kr 29432,00 I j
270 kr 10800,00 kr 40500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 16932,00 kr 31932,00
280 kr 11200,00 kr 42000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 19432,00 kr ~::~:~~ I

~: ~~ ~~~::: ~~ ;:~~~:~~ ~~ ~~:::: ~~ ~~:~~:~~ ~ ~~::~:~~:~ 39432,00 L-ioooo

-Kunder
-Omsetníng
_serv. VedL. H.

-ISP
-avskr.
-8alanse
--Balanse m anl.b
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Navn Navn Tlf. adresse post nr Gårs B.nr Ønsket hastighet Mail adresse. Registrert av
Terje Ilstad 90188147 5 3 fritid ter-jo-ii§online.no Epost

Anne Lise Pettersen 91766887 5 5 fritid aID(adios,no Epost

laila Fornes Sevaldsen 90677538 Holmen 8110 6 19 0,5/0,2 aageseviaonline.no post,

Unn-Mari Oahle øynes 8110 6 25 Fritidsabonnement, undahle(ãonline,no epost
Ellen Abelgård 90893961 7 4 2,5/1 Ellen .Abelgard (âu in.no epost
Roger Anton Nyhagen 91570760 7 8 fritid Brev

Roger Nordland 48997561 Nordland 7 15 2,5/1 roger ,nord land~gmail,com Epost.

Jon Navjord 9 7 Tore Berntsen

Jon Antonsen 9 8 Tore Berntsen

Tore 50løy 9 9 Tore Berntsen

Hans Marvold 9

Marit Moldjord 9

Steinar Moldjord 10 2 Tore Berntsen
Liv Rase Søren sen 97573736 Moldjord 10 3 Fritidsabonnement. livrasksorensen(fnfl(.no Telefon.

Knut Moldjord 10 5 Tore Berntsen
Torbjørn Grimstad 10 6 Tore Berntsen

Tor Strand Holmen 10 29 mberilio(aonline.no Ingrid Watne Carlsen

Berit Berntsen Holmen 10 44 Ingrid Watne Carlsen

Ingrid Watne Carlsen og Benny Watne Holmen 10 51 watne79íaiimail.coni Ingrid Watne Carlsen

Berit og Inge Strand I Holmen 10 55 ístrandz(âonline.no Ingrid Watne Carlsen

Karin Nordland Holmen 10 57 Ingrid Watne Carlsen

Roger Øines I Holmen 10 59 ROf!eroeines(a hotmélil.coni Ingrid Watne Carlsen

Siri Kvæl og Odd widar Jensen Holmen 10 65 Odd-wi(ionline.no Ingrid Watne Carlsen

Ivar Sæther I Holmen 10 66 Îõ.saethlãoniine.l1o lngrid Watne Carlsen

Sture Moldjord og Elisabeth Lilleeng Holmen 10 70 ellllee(conline.no Ingrid Watne Carlsen

Kenneth Berntsen og Tina sæthre Holmen 10 82 tinakanutteínhotmail.com Ingrid Watne Carlsen

Marit og Ole Petter Nybakk Holmen 10 84 m-henv(¡online.no Ingrid Watne Carlsen

Gudmund og ToriId Laur¡tsen Holmen 10 120 tir-la(âonline.no Ingrid Watne Carlsen

Stian Brændmo Holmen 10 121 Stianbtae(ahotm¡¡¡l.com Ingrid Watne Carls en 

Anita Selfors 11 5 Tore Berntsen

Roald Selfors 11 6 Tore Berntsen
Rita Olsen 11 17 Tore Berntsen

Gudbjørg Navjord 41408559 Moldjord 8110 12 1 12/2 gudna(Oonline.no Gudbjørg

Bjørg Allnor 47858519 Moldjord 8110 12 2 2,5/1 ballno(tonline.no Gudbjørg

Stig Arne Husmo 95732674 Moldjord 8110 12 10 5/1,5 st-hus(aonlrne.no Gudbjørg

Bjørnar Hansen 90753723 Moldjord 8110 12 14 5/1,5 b-sverhalãonline.no Gudbjørg

Stein Simenstad 93422987 Moldjord 8110 12 18 2.5/1 stelga(conline.no Gudbjørg

Victor Olsen 75569957 Moldjord 8110 12 19 500/200 volseli99iIizmail.com post.

Anniken Eide 91359867 Moldjord 8110 12 2,5/1 annikenogsmila(agmail.com Gudbjørg

Brit Math isen 46969633 Moldjord 8110 12 5/1,5 br¡ttmat(âonline.no Gudbjørg

Kjell Selfors 41221372 Moldjord 8110 13 1 5/1.5 kiselfo(¡onlíne.no Gudbjørg

Arnt Hemminghytt 99025694 Moldjord 8110 13 2 5/1,5 a-v-h(Oonlìne.no Gudbjørg

BjØrn Vilhelmsen 48123930 Moldjord 8110 13 5,8 12/2 bvilhelm(ãonline.no Gudbjørg

Laila Savjord 90821532 Moldjord 8110 14 1 2,5/1 lasavÎord (ã hotmail.com Gudbjørg

Stig 5avjord 97718218 Moldjord 8110 14 1 2,5/1 Gudbjørg

Geir Morten Andreassen 95086417 Moldjord 8110 14 3 5/1,5 e:nioandr(ahotmail.com Gudbjørg

Bjørn Savstad 99227015 Savstad 14 4 Fritidsabonnement. biorn(ikhansen.no epost, har lest om prosjekt ¡ avisen.

Olaf Widnes 99503039 14 17 olawid(ãonJine.no epost.

Lillian Andreassen 97495732 Moldjord 8110 14 5/1,5 lillv .beth (â hatmail.com Gudbjørg

Geir Hansen 95746362 Molid 15 2 5000/1500 aeir.hansen(ci;iensidige. no Geir Hansen

Else Molid 99484812 Molid 15 3 5000/1500 Iwnmolid(aonline.no Geir Hansen

Else Molid 99484812 Molid 8110 15 3 5000/1500 aunmolid(aonline.no Geir Hansen

Steinar Pedersen 48116301 Molid 15 11 5000/1500 oed.ste(conline.no Geir Hansen

Steinar Pedersen 48116301 Molid Bll0 15 11 5000/1500 oed.steoconline.no Geir Hansen

Frode Strand 90510663 Molid 15 13 5000/1500 frade .strand(Wmoldiord.no Geir Hansen

Frode Strand 905 10663 Molid 8110 15 13 5000/1500 frode.strandcmmoldiord .no Geir Hansen

Tove Bergmann 97776396 Molid 15 22 2500/100 tove.benunann(ceoost.no Geir Hansen

Tove Bergmann 977 76396 Molid 8110 15 22 2500/1000 tove .beramann(âeoostno Geir Hansen

Robert Brendmo 91764485 Moldjord 16 3 id;:.brendino(aiimajl.com Epost

5ylva Haugen 99107840 Storjord 8110 16 9 12/2 arneva~rum(ãlive.no Frigg-Ottar

liv Pedersen Storjord 8110 16 10 12/2 JbDeder(aonline.no Frigg-Ottar

John Harald Jørgensen 48171547 Storjord 8110 16 14 12/2 iohn-hio(ionline.no Frigg-Ottar

Arne larsen 75569550 Storjord 8110 16 16 5/1,5 larsen.a(Conline.no Telefon.

Asbjørn Jørgensen 75569572 Storjord 8110 16 22 5/1,5 evt 12/2 asbioh(ionline.no Frigg-Ottar

Frigg-Ottar Os 99278256 Storjord 8110 16 25 12/2 fr~-otta r.os(ãsiofossen-snu .no Frigg-ottar

Terje Strand 91138329 Storjord 8110 16 32 5/1,5 Frigg-Ottar

Aina Ingvaldsen 95230256 Moldjord 8110 16 39 12/2 ainainqaihotmail.com Knut Haugmo

Kari Ramskjell 91662626 Moldjord 8110 16 43 12/2 Knut Haugmo

Jan Tobiassen 99240905 Moldjord 8110 16 51 20/2 Knut Haugmo

Per Dinessen Dinesen 75569650 Moldjord 8110 16 54 20/2 Knut Haugmo

Knut Haugmo Haugmo 41632573 Moldjord 8110 16 56 20/2 k-hauamocæonJine.no Knut Haugmo

Per Strand Strand 75569505 Moldjord 8110 16 57 12/2 pstr48aiholmail.com Knut Haugmo

Frank Einar Wilhelmsen 48025737 Moidjord 8110 16 58 20/2 oensai'online.no Knut Haugmo

Oddvar Haugmo Haugmo 91820118 Moldjord 8110 16 64 20/2 ohauqmo('online.no Knut Haugmo

Torleif Eggesvik 94842659 Moldjord 8110 16 66 12/2 toaesIWfrisuri.no Knut Haugmo

Âge Sætermo 46946872 Moldjord 8110 16 67 20/2 aaaesaet(cfrisurf.no Knut Haugmo

Monica Slåttkjær Slåttkjær 90738921 Moldjord 8110 16 68 12/2 castledearaiholrnail.com Knut Haugmo

Trond Kristensen 91170195 Moldjord 8110 16 71 12/2 tro-k4aionline.no Knut Haugmo

Børt Erik Nystad 91843384 Moldjord 8110 16 84 12/2 bonvsladaionline.no Knut Haugmo

Anette M. Strand Strand 75569659 Moldjord 8110 16 86 12/2 Knut Haugmo

Kirsten Strand Strand 95176149 Moldjord 8110 16 108 12/2 kì-strand(ãonlíne.no Knut Haugmo

Rune Jørgensen 97510824 Storjord 8110 16 122 12 evt 20/2 rUne.irl!ensen (cvahoo .cam Frigg-Ottar

Finn Strand 91862441 Storjord 8110 16 32 og 38 5/1,5 Frigg-Ottar

Arild Steensen Steensen 75569620 Moldjord 8110 16 12/2 Knut Haugmo

Erna Steensen 91811096 Storjord 8110 16 5/1,5 FrIgg-Ottar



Uspes. larsos 17 13 fjbernt(íonline.na Finn Berntsen

Uspes. larsos 17 27 Finn Berntsen

Uspes. larsos 17 Finn Berntsen

Halvdan Johannessen 47614976 Moldjord 18 3 5/1,5 Frank Trones

Torfinn Troli 99516544 Moldjord 18 5 12/2 Frank Trones

Stein O Johannessen 75569608 Moldjord 18 8 5/1,5 Frank Trones

Audgar Carlsen Carlsen 75569616 Moldjord 18 11 5/1,5 Frank Trones

Svein Ingvaldsen 41552901 Moldjord 19 2 2,5/1 Frank Trones

Ketillaukslett laukslett 91364941 Moldjord 20 1 2,5/1 Frank Trones

Anita H Trones Trones 48258301 Moldjord 20 5 12/2 Frank Trones

Kjell Hansen 90123148 Elvebakk 8014 20 6 20/2 beiarkiell(agmaiL.com Kjell Hansen

Anne Eva Carlsen 90898566 Tollå 20 7 2.5/1 Frank Trones

Bernt Kristiansen 41146893 Tollå 21 3 0,5/0,2 Frank Trones

Karl Krokstrand 28 2 Andre Kristoffersen

Småkraft 28 3 bedrift i ngeborg.lu nde(ãsmaakraft.n o Telefon.

Kjell leiråmo 41410637 leiråmo 8110 31 1 2,5/1 k-hlei(ãonline.l1o post.

Geir Heggmo 32 6 Andre Kristoffersen

Andre Kristoffersen 32 7 andrek2(conline.no Andre Kristoffersen

Ole Hemminghytt 32 8 Andre Kristoffersen

Frank Mikalsen 34 3 Andre Kristoffersen

Unn T. Stenmark 90541907 Furumo 8114 38 12 5000/1000 ørjan ¡Arvid

Arnold Furumo 75568719 Fufumo 8114 38 2500 /1000 ørjan ¡Arvid

Gunnar Skoglund 75568827 Tollå 8114 39 6 ? Kjell Antonsen

laila Bjørnback 75568728 Tollå 8114 39 7 ? Kjell Antonsen

Kjell Antonsen 90986990 Tollå 8114 39 8 20/2 lovseth.ka (Qc2i .net Kjell Antonsen

Ann Kristin Bjørnback 97196502 Tollå 8114 39 14 ? Kjell Antonsen

Egil Sande 97668923 Tollå 8114 40 3 ? Kjell Antonsen

Jan lauk,lett 91382840 Tollå 8114 40 7 ? Kjell Anton,en

Katrin Ny,tad 41511922 Tollå 8114 40 10 Hytteabb Kjell Antonsen

Arvid Trolid 90202320 Tollå 8114 41 4 2500/1000 arvid-trolidíahotmail.com Jan Steen

Beiarn Turistsenter 90877081 Tollå 8114 41 4 12000/2000 ig~iohan(ãonljne.no Jan Steen

Jorunn laastad 97586861 Tollå 8114 41 7 Hytteabb Kjell Antonsen

Charles Olsen 755 68 336 Tollå 8114 41 10 20 000/2000 cliarleso(ãonline .no Jan Steen

Øyvind Sande 47750990 Tollå 8114 41 11 ? Kjell Antonsen

Asbjørn TroIId 957 93 666 Tollå 8114 41 12 2500/1000 trolitaxj(avahoo.no Jan Steen

lillian Johannesen Johannesen 755 68 700 Tollå 8114 41 12 12 000/2000 Ivnsnar(cvahoo.no Jan Steen

Beiarlefs 75568333 Tollå 8114 41 13 12 000/ 2000 kari. anne(ãbeiarlefs.no Jan Steen

Beiarn Frivillighetssentral 755 68 899 Tollå 8114 41 13 12 000/ 2000 beiarnns(aonline.no Jan Steen

Tollå Barnehage 75569175 Tollå 8114 41 13 10 000/2000 tollabarnehaEe(ãJ!mail.com

Svein Johansen 75568866 Tollå 8114 41 19 ? Kjell Antonsen

Stein Ringaker 90926478 Tollå 8114 41 20 20 000/2000 stein.r¡niiaker(afacebook.com

Barbro Hegglund 91539885 Tollå 8114 41 22 ? Kjell Antonsen

Jørn Trolid 91698348 Tollå 8114 41 28 2500/1000 iorn. trolid(êcJeansel.no Jan Steen

Beiarvekst 755 69 900 Tollå 8114 41 30 10 000/2000 eivind. sa nd e (ñ bei arve kst. n o

Guttorm Jensen 41264583 Tollå 8114 41 33 ? Kjell Antonsen

Coop avd 2 755 68 730 Tollå 8114 41 10 og 38 1200/2000 tOlliJ(ãmarked.coolJ.no Jan Steen

Bjørn Trones 958 45 668 Tollå 8114 42 3 12 000/2000 btronesi:i;mail.com Jan Steen

Siv lauritsen 411 45 156 Tollå 8114 42 3 5000/1500 heidisì76¡ã¡;mail.com Jan Steen

Gunnar Steen 908 02372 Tollå 8114 42 5 2500/1000 Har ikke.

Bård Berntsen 412 26 023 Tollå 8114 42 6 2500/1000 bård.berntsen.3(ifilcebool(.com

Wily Molid 970 00 933 Tollå 8114 42 8 2500/1000 wmolidlãonIJI1€.no Jan Steen

Kent I Hemmlnghytt 47897633 Tollå 8114 42 14 2500/1000 hem minahvttkent(ae.mail.com

Bror Hemmjnghyt 99491337 Tollå 8114 42 15 2500/1000 bhemmllU!(ãol1line.no Jan Steen

Trond Trones 407 23 933 Tollå 8114 42 19 2500/1000 troa-t(aonline.no Jan Steen

Jan Steen 909 32 710 Tollå 8114 42 19 12 000/ 2000 iiJn-stee(ãonline.no Jan Steen

Pål Kaspersen 464 33 045 Tollå 8114 42 35 20 000/2000 oaalkas(al!maiL.com Jan Steen

Hallgeir Hansen 900 87 578 Tollå 8114 42 40 12 000/ 2000 hallr.eir .hansen(Uiimail.coni

Hallvard Johansen 75568332 Tollå 8114 43 35 20 000/2000 h al i varcl. i oh ansen (ä secora .no

Terje Solhaug 90867782 44 8 ~erie solhaul!(onordlandsnett no epost.

Norlandsnett på Os 75545142 44 10 bedrift hans. vidar. torberØ"sen ranordlandsn el Epost

Odd Strand 75569617 Moldjord 8110 45 1 5l1,5 strandodd(avahoo.no Arne Frantzen

Kjell Ivar Pettersen 95152645 Moldjord 8110 45 2 5/1,5 kiva-o(oonline.no Arne Frantzen

Arne Frantzen 41652321 Moidjord 8110 45 4 20/2 sigu-fra(aonline.no Arne Frantzen

Even Strand 97186561 Moldjord 8110 45 8 5/1,5 ehstrand(Oonline.no Arne Frantzen

Birgit Kristensen 91606446 Moldjord 8110 45 11 5/1.5 bortebra(alive.no Arne Frantzen

Arve østensen 95111702 Moldjord 8110 45 13 20/2 arve.oestensen (ã bedriftdata . no Arne Frantzen

Sonja Steen 91731978 Moldjord 8110 45 15 5/1,5 sistee(ãonline.no Arne Frantzen

Audny Frantzen 75569686 Moldjord 8110 45 25 5/1,5 aud nu franzen(ãvahoo. no Arne Frantzen

Vigd i, Engholm 95966725 Moldjord 8110 45 27 12/2 vas-e(ãonline.no Arne Frantzen

Bjørn Ra,ch 95707065 Moldjord 8110 45 28 20/2 brrasch(Qfrisurf.no Arne Frantzen

John Hansen 41514321 Moldjord 8110 45 32 5/1,5 johnhanl(astart.no Arne Frantzen

Nina Engholm 41569617 Moldjord 8110 45 33 5/1,5 nina-eneholm6ùhotmail.com Arne Frantzen

Wenche Steen 97184984 Moldjord 8110 45 36 5/1,5 Arne Frantzen

Ronny Pettersen 41628058 Moldjord 8110 45 38 5/1,5 ron-pe4(ãonlíne.no Arne Frantzen

Kai Erik Breivoll 95810279 Strand 45 39 Fritidsabonnement. kaiiWnfk.no. Telefon.

Eilif Utheim 75569548 Moldjord 8110 45 40 5/1,5 eîlutheimiãemail.com Arne Frantzen

Gunn Eben 95047854 Moldjord 8110 45 42 5/1,5 gunn .eben(ãhotmail.com Arne Frantzen

Jarle Johansen 4145255B Moldjord 8110 46 3 2500/1000 kbit ie-iohan(ionline.no Frank Hansen

Torstein Eiterjord 90290 579 Moldjord 8110 46 4 2500/1000 kbi! toeiteri(conline.no Frank Hansen

Ketil Christoffersen 41629319 Moldjord 8110 46 6 2500/1000 kbit ket-chßYonline.no Frank Hansen

Frank Hansen 91740367 Moldjord 8110 46 7 2500/1000 kb;' faJ'-hans(ãonline.no Frank Hansen

Sture Christensen 90971 565 Moldjord 8110 46 12 2500/1000 kb;! Frank Hansen

Ottar Karsteinsen 94 190087 Moldjord 8110 46 15 2500/1000 kbl! ot-mae.nE'låonline.no Frank Hansen

Anfred Hansen 90 940 1B2 Moldjord 8110 46 21 2500/1000 kblt a n fredha(Cbroad oark.no Frank Hansen

lasse Jenssen 99103553 Moldjord 8110 46 25 2500/1000 kblt moskvtt(ãgmail.com Frank Hansen

Stein Tollånes 91598371 Moldjord 8110 46 34 2500/1000 kblt Frank Hansen



Evald Hauge 91855462 Moldjord 8110 46 42 2500/1000 kbit Frank Hansen

Arve Eiterjord 48142 691 Moldjord 8110 46 55 2500/1000 kbit Frank Hansen

Kjell Solhaug 41496 154 Moldjord 8110 47 3 2500/1000 kbit Frank Hansen

Odd Vebjørn Vold 97584700 Moldjord 8110 47 6 2500/1000 kbit vebjvold(gonline.no Frank Hansen

Per Strand Tvervik 50 mailø:ohstrand.com Epost

Johnny Steinåmo 51 7 Andre Kristoffersen

Sverre Løvstad 75568803 Løvstad 8114 59 2 2500/1000 ørjan / Arvid

Øyvind Løvstad 95287256 Løvstad 8114 59 2 2500/1000 ørjan /Arvid

GeirA. Haraldsen 41100243 Øvernes 8114 59 5 2500/1000 ørjan /Arvid

Knut Adolfsen 75568905 øvernes 8114 59 6 2500 /1000 ørjan /Arvid

Stein Arild Engeskau 75568313 Gråttådal 8114 60 6 5000 /1000 stari~enlâJonline.iio ørjan /Arvid

Rønnabakk 75752526 60 10 mobil/fritid Telefon.

Steinar Laukslett Tollå 63 6 Fritidsabonnement. steinar laukslett(fvahoo.no epost
egil Tollånes 91150633 Tollånes 8014 65 12/2 Kjell Hansen

Arvid Abelsen 99279829 Bfåmoli 8114 70 12 5000 /1500 arv-ab(aonline.no ørjan /Arvid

Arne M. Kvæl 41658164 Blåmoli 8114 70 13 2500/1000 ørjan /Arvid

Terje Sol bakk 90151543 50lbakk 70 26 Fritidsabonnement. terie.solbakk(¡!!mail.com epost, har lest om prosjekt i avisen.

ørjan KrIstensen 97653657 Blåmali 8114 70 39 5000 /1500 orian.kristensen(ãbeiarn,kommune.no ørjan /Arvld

Bjørn Laukslett 41695834 Tollå 8114 70 1/057 2.5/1 b.lau ksl (Won L i ne.no Øystein Sol haug 

Stig Myrland 95964146 Tollå 8114 70 1/059 005/1,5 stigmvrl and (Õ hotmail.com Øystein Sol haug 

Frank Sætermo 95794558 Tollå 8114 70 1/100 2,5/1 f-sater(âonline.no Øystein Solhaug
Lene Breivik Tollå 8114 70 1/103 002/1.5 L enbre2002 (å hotmail .cam Øystein Solhaug
Bent Tollåli 95036612 Tollå 8114 70 1/109 012/2 b.o.t(âonlìiie.no Øystein Solhaug
Viggo Sætermo 91849852 Tollå 8114 70 1/110 005/1,5 Øystein Sol haug 

Terje Johnsen 47260736 Tollå 8114 70 1/112 012/2 iohnsen8CWonline.no Øystein Sol haug 

Roald Moldjord 91535494 Tollå 8114 70 1/113 005/1.5 roaldm old iord (âhotrrail. cam Øystein Sol haug 

Øystein Solhaug 97045420 Tollå 8114 70 1/11 7 012/2 ovso(ãhotmail.no Øystein Sol haug 

Benthe Westgaard fritid eiacobstãonlone.no Epost

Erlend Valle 98410300 Strand Fritidsabonnement. erlend(adx.no
Moldjord antennelag har n1l 28 stkker pä sin interesseliste epost.

Steinar Stene~Sørense 90939175 Osbakklia Fritidsabonnement. sss(Õuin.no Telefon.

Tore V Hjerde 91516574 Tverrvika 8110 Fritidsabonnement. toreØJhierde.com epost
Vidar Novik 95162571 Navjord Fritidsabonnement. Telefon.
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Beiarn Kommunestyre

Ole Petter Nybakk
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET - OPPFØLGING

Saksnr./ Arkivkode
12/398 - 080
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
08.05.2014

OM GODKJENNING AV PROTOKOLLER, SIGNERING OG HABILITET

Bakerunn:
Problemstilingen(e) ble avdekket og aktualisert i forbindelse med Beiarn kommunestyres
møte 17. februar 2014 og gjelder ansvar og rolle til medlem(mer) som velges av
kommunestyret til å signere protokollen, men som i en eller flere av sakene som behandles i
det aktuelle møtet blir erklært inhabiL. Konkete aktuelle spørsmål:

1. Hva er det egentlig som skjer når en protokoll signeres?

2. Når er vedtaket gyldig og rettskraftig?

3. Hva om vedkommende som ble valgt til å signere protokollen er uenig i
vedtaket/formuleringen av vedtaket - nettopp der vedkommende var inhabil?

Rådmannen mottok telefon fra representanten Helge Osbak etter at han så utkast til protokoll
fra møtet 17. februar. Osbak var inhabil i sak 12/36,om nedklassifisering av kommunale veier
og meddelte rådmannen samt flere møtende kommunestyremedlemmer at vedtaket, slik det
var formulert i protokollen, ikke stemte overens med den behandling og det vedtaket han,
som observatør til den aktuelle saken, hadde oppfattet det.

Beiarn kommunes rutiner:
For Beiarn kommunestyre er det slik at man ved hvert møte og i en og samme sak gjør to
ting:
a) Godkjenner protokollen fra forrige møte
b) Velger to representanter i tilegg til ordføreren til å signere protokollen fra dagens møte.

For alle underutvalg, Formannskap, Plan- og ressurs og Driftsutvalg er det ingen egen sak
oppe om godkjenning av protokolL. Heller ikke i påfølgende møte. Her signeres et
((oppmøteark)) ved møtets slutt som senere blir til første side av protokollen.

Det er rådmannen eller den han bemyndiger som utferdiger utkast til
kommunestyreprotokollutvalgsprotokoll. Det lages en kladd underveis i møtet. For å spare
administrative ressurser er politisk sekretær i utgangspunktet ikke med i møtene. Politisk
sekretær får utkastet fra rådmannen/møtesekretær så snart dette lar seg gjøre etter møtet. Når
et protokollutkast er klart gjennomleses det av rådmannmøtesekretær og av
ordførerlutvalgsleder. Dette skjer likt uansett utvalg. Protokollen offentliggjøres etter dette
blant annet ved å legges ut på kommunens hjemmeside.



Ree:ler som må anvendes for å drøfte de aktuelle spørsmålene:
Reglene som må anvendes til å greie ut om problemstilingen finnes i Kommuneloven. Beiarn
kommunestyres vedtatte reglement av 10. mai 2012, sak 11/12, inneholder ikke detaljer som
avklarer spørsmålene og problemstillingen.

For å besvare representanten Osbak sin henvendelse med en rimelig raskt og foreløpig svar,
tok rådmanen kontakt med nabokommuner og med Fylkesmanen. Resultatet av denne
((rundem) ble meddelt ordfører og Osbak.

Rådmannens oppfatnine: - tilsvar på de konkrete spørsmålene:

1. Hva skjer når en protokoll signeres?

Gjennom sin signatur på kommunestyreprotokollen sier den aktuelle representanten
seg enig i at formuleringene i protokollutkastet stemmer. Dersom en eller flere av
medlemmene som velges av kommunestyret til å signere, ikke ønsker å gjøre det,
enten fordi vedkommende mener protokollen ikke stemmer eller fordi man ikke er
bekvem med det f.eks. fordi man senere i møtet er blitt erklært inhabil i en eller flere
av sakene og kanskj e forlater møtet, så bør man ikke signere. På den måten markerer
man sitt syn på tidligst mulig tidspunkt. Først når kommunestyret godkjenner
protokollen på neste møte er den virkelig godkjent. Signatur innebærer altså ingen
godkjenning av protokollen som sådan.

Å signere protkollen eller å signere ((oppmøte arket)) i underutvalgene innebærer
ikke at protokollen er godkjent.

2. Når er vedtaket gyldig og rettskraftig?

Om ikke annet fremgår direkte av vedtaket, så er ethvert vedtak rettsgyldig fra det
øyeblikket møteleder har slått fast resultatet av voteringen - og klubbet saken i det
organet der det sluttbehandles. Reglene om mindretallsanke, lovlighetskontroll og
klagerett ses i denne sammenhengen bort fra.

Av kommuneloven fremgår at kommunen kan komme i ansvarsposisjon dersom man
på ulike måter omgjør egne vedtak.

3. Hva om vedkommende som ble valgt til å signere protokollen er uenig i
vedtaketlformuleringen av vedtaket - nettopp der vedkommende var inhabil?
Gyldige flertallsvedtak må alle forholde seg tiL. Om man er valgt til å signere
protokollen så kan man ikke la være bare for å markere at man ikke er enig i
vedtaket. For øvrig vises til svar på spm. 1.



Videre oppfølging:
Selve protokollen fra det aktuelle møtet 17. februar 2014 skal behandles i møtet mandag 12.
mai 2014. Slik rådmannen oppfatter situasjonen er det avklart, gjennom samtaler mellom
tilstedeværende kommunestyremedlemmer, at den aktuelle teksten i den aktuelle saken i
protokollen fra 17.02 er i overenstemmeIse med det som faktisk skjedde i møtet. Protokollen i
seg selv ventes behandlet på ordinær måte.

Problemstillngene og spørsmålene anses likevel relevante og interessante og videre
oppfølging samt rutineendringer kan bli aktuelt.

N otaten bes tatt som et innspil til kommunestyret og kan ikke anses som en fullstendig
anbefaling og grunnlag for justerte rutiner. Særlig dette med manglende formell godkjenning
av protokoll for alle underutvalg er til rådmannens bekymring. Kanskje burde man tatt
rutinene til ny vurderig gjennom en fullstendig saksbehandling og eventuelt legge nye rutiner
inn som del av kommunestyrets reglement.

Ole P
rådmann
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Statens vegvesen

Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

Behandlende enhet:

Region nord

Saksbehandler(in nvalgso r:

Jørn ø Olsen -75552849

Vllr referanse:

20 L 2/133558-004

Deres referanse:

12/124

vår dato:

23.04.2014

Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2014 . 2024

Viser til deres brev datert 24.03.2014 med høring av Kommuneplanens samfunnsdeL.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stiling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Vi har ingen merknader ti Kommuneplanens samfunnsdeL.

Plan og forvaltning Salten
Meå hilsen

d~p'~ ùbct-
Jørn ø Olsen
senioringeniør

Beiarn Kommune

2 4 APR 201/l

I Lf 7)

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403

8002 Bodø

Telefon: 02030
Telefaks: 75 55 29 51
fi rrna post-nordêvegvesen.no

Kontoradresse
Dreyfusharnmain 11

8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

Org.nr: 971032081 9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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Uttalelse vedr. kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2024
Viser til dere brev 24.03.2014 vedrørende høring og offenllg ettersyn av kommuneplanens
samfunnsdel2012 - 2014 i Beiarn Kommune.

Uttalelsen fra Sametinget omfatter samiske samfunnsinteresser omkring reindrift og øvrig
samisk næring, språk og kultur i tilegg til kulturminner. Den belyser og påpeker hensyn som bør
tas i planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv,
jamfør Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-
71, § 3-1). I uttalelsen henvises det til Sametingets planveifeder som konkretiserer de hensyn
som er relevant for å sikre dette (Veilederen finnes på: http://www.sametinget.no/Milioe-areal-og-

kulturvern/Ateal). Beiarn kommune tilhører tradisjonelt samisk område hvor Samelingets
planveileder bør tas i bruk,

uttalelser til planproarammet

Overordna uttalelser
Kommunepl8nens samfunnsdel fremstår som oversiktlig og ivaretar vesentlige hensyn. Men
Sametinget savner et fokus på samiske sider ved samfunnsliv, kultur og naturgrunnlag som
eksisterer og som det er potensial for i Beiarn Kommune. Det henvises heller ikke til nasjonale
forventninger for planlegging eller sametingets planveileder under planbetingelser i
planprogrammet.
Beiarn kommune ligger i det pitesamiske området. Pitesamisk språkområde avgrenses på norsk
side av Saltenfjorden i nord og Ranfjorden i sør, og omfatter Beîarn, Saltdal, Gildeskål, Meloy,
Rødøy,deler av Bodø og deler av Fauske kommuner. På svensk side av grensen går området
fra nordlig Arvidsjaur og nordlig Arjeplog til Piteåelven innen Norrbottens lån i Sverige, På
UNESCOs liste over truede språk er pitesamísk språk klassifisert som svært alvorlig truet eller
nesten utdødd. Sametinget ser at Beiarn kommune i sitt planarbeid kan være en viktig
medspiller i arbeidet med å styrke situasjonen for pitesamisk språk og kultur.

Sametinget ber om at kommuneplanens samfunnsdel endres slik at del er enklere å se hvordan
hensynet tí samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal kunne ivaretas. Vi anbefaler
Beiarn kommune á ta i bruk Sametíngets planveileder. I tilegg tí at det i planarbeidet henvises
tH "nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging" (2011), som også ivaretar
samiske hensyn.

Vi vil særskilt henvise til disse punktene j Sametingets planveileder for veiledning til deres plan:
4- Prinsipper i planleggingen.

5- Hensyn ã ta j forhold ti samisk kultur
6 - Hensyn å ta i forhold ti samisk næringsutøvelse og ressursbruk

SÁMEDIGGI
SAMETINGET
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Uttalelser til planprogrammet
Sametingets planveileder punkt 4, understreker viktigheten av å legge tradisjonell kunnskap,
medvirkning av samiske interesser og tilrettelegging for samisk språk som grunnleggende
prinsipp for planlegginga for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Sametinget oppfordrer Beiarn
Kommune å legge li rette for dette i kommuneplanens samfunnsdel og det videre planarbeidet.

Verdigrunnlag
Pitesamisk språk og kultur er j en sårbar situasjon i området. Målretta planmessig arbeid i
henhold til dette har betydning for å bevare, vídereutvikle og se stolthet i egen kultur og historie.
Noe som også kan relateres til verdigrunnlaget som fremheves i samfunnsplanen.

Innsatsområder 1: Trivsel i hverdagen
Bevaring og utvikling av språk og kultur vil også ha betydning for identitet, tihørighet og
bosetning. Ved tilrettelegging for stedsutvikling, folkehelse, kultur og fritid bør det også tenkes
helhetlg i forhold til stedets flerkulturelle historie. Lag og foreninger som har samiske interesser
bør bli hørt og barn og unge bør ha mulighet for å få formidlet sin bakgrunn og utvikle denne på
en positiv måte.

Stiftelser som "Villmarkscampen", som arbeider for å formidle samisk kultur blant barn og unge i
kommunen bør være en sentral medarbeider i et slikt arbeid.

Punkt 5.1 og 5.2 ¡Sametingets planveileder henviser til viktigheten av å ivareta lokalsamfunn
som bidrar tí å sikre samisk kultur. I tillegg ti at barn sikres anlegg og areal i sine nærmiljø som
gir mulighet for ivaretakeise og utvikling av sin samiske identitet.

Innsatsområde 3: Barn og unges oppvekstmiljø
Målretta arbeid med tidlig innsats i barnehage og skole vil være avgjørende for bevaring av
språk og kultur. Sametinget ser det derfor som viktig at Beiarn kommune er aktiv med å
informere om hvilke rettgheter samiske barn har til opplæring på samisk j barnehage og i skole.
Barnehageloven ansvarliggjør her kommunene å legge forholdene til rette slik at samiske barn
kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Opplæringsloven (1998) gir alle elever Î grunnskolen
j samiske forvaltningsområder rett til opplæring i samisk. Sametinget oppfordrer alle kommuner
til å innføre rutiner for informasjon om hvilke rettigheter samiske barn har til opplæring i og på
samisk etter opplæringslovens § 6.

Innsatsområde 2: Næringsutvikling
Beiarn kommune har betydelige areal hvor det drives årstidsbeite for rein Oamfør kartverktøy på
rei nd riftsforvaltn i ngas sid er www.reindrift.no ).
Dette er ei tradisjonell samisk næring som også er en viktig kultur og - identitetsbærer for det
samiske. Eksisterende og tradisjoneHe næringer í kommunen, som reindrif, jordbruk og annen
utmarksnæring bør nyanseres i større grad enn slik det fremkommer ì planprogrammet. I tillegg
bør det formidles hvilket potensial det er for slike næringer i kommunen. (se Sametingets
planveileder punkt 6 og Nasjonale forventninger ti planlegging under "verdiskaping og
næri ngsutvi kl lng").

Saltfjellet reinbeitedistrikt og Lahku nasjonalpark som Beiarn Kommune er en del av, bør være
sentrale samarbeidsparter i det planarbeidet i for å kunne ivareta areal og interesser fra
reindrifta i kommunen. Reindrift og øvrige tradisjonelle næringer bør hensyntas og synliggjøres i
arealprioriteringene for næring i det videre planarbeidet.

Her vil vi henvise til Sametingets planveíleder punkt 6.4 og 6. 5 som omhandler tradisjonell
utmarksbruk og sikring av areal for reindrifta.
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Samiske kulturminner
Det fins mange automatisk fredete samiske kulturminner og kulturmiljø i Beiarn kommune, jmf.
Askeladdens database (www.askeJadden.ra.no).
Det nevnes ikke noe i planforslaget om hvordan kulturminner skal ivaretas, noe som vil ha
betydning for hvordan den samiske kulturen forvaltes, også i fremtiden. Kulturminner kan også
være synlige minner som stedsnavn som bidrar til å formidle samisk kultur og tilhørighet. Vi
minner for øvrig om at Beiarn kommune bør ha et tett samarbeid i kommuneplanens arealdel
med Sametinget i henhold til forvaltninga om samiske kulturminner.

Medvirkning
Sametinget forventer at samiske organisasjoner, interesser og miljø í kommunen også tas med
og synliggjøres i den videre medvirkningsprosessen av planarbeidet. Og at det legges til rette
for en reell medvirkning i henhold til tiltak i planleggingsarbeidet, hvor samiske interesser eller
lokalsamfunn involveres og samtykker, Jamfør Sametingets planveileder punkt 4.e.
Aktører som Duoddara Raffe, Salten Pitesamiske forening, Villmarkscampen, Saltfellet
reinbeitedistrikt og Lahku Nasjonalpark bør være medvirkende i dette.

Organisasjonen Duoddará Réffe eller Pitesamisk Hus j Beiarn har som formål bevare og utvikle
pitesamisk språk, kultur og identitet innenfor de pitesamlske områder í Norge. De er en av de
samiske husene Sametinget bevilger årlige Wskudd tiL. Og som bør være en sentral
samarbeidspart for å fremme det samiske i Beiarn kommunes planarbeid. Sametinget for øvrig
stiller seg også svært positiv til å være bistand i deres planarbeid videre.

Viser også til tidligere brev fra Sametinget datert 4.12.2012 vedrørende ¡nnspill til
kommunepfanen.

Sametinget viser for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune i saken.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Pål Nilsen

fág ajodiheadd j i/fagleder

Kopíija I Kopi til:
Arran. julevsåme guovdåsjllulesamisk senter
Duoddara Ratè

Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Salten Pitesamiske forening

Silje Hovdenak
ráddeaddi/rådgiver
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Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2024 for Beiarn

Nordland fylkeskommune viser til oversendte høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for
Beiarn, samt oversendeIsesbrev d. 24.03.2014. Høringsfristen for innspil til planforslaget
var 5. mai 2014, Nordland fylkeskommune fikk utsatt frist til 16.05.2014.

Generelt
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Det er få formalkrav til
innoldet i og utformingen av kommuneplanens samfunnsdeL. Kommuneplanen skal1ikevel
ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 6-1, og bør
omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale
planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlge og regionale myndigheter til grunnjf.
pbl§l1.1.

Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder de kommende årene.
Perspektivet i samfunnsdelen må være langsiktig. Satsingsområdene med mål og strategier må
utformes slik at de gir føringer for utviklingsarbeidet i virksomhetene. Dette gjelder også for
arbeidet med handlingsdel og økonomiplan. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig jf. pbl § 1 1 ~ 1.
0konomiplanen kan inngå i handlingsdelen etter kommuneloven § 44.

Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal
gjennomføres i kommunal virksomhet, og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
Samfunnsdelen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i
kommunen jf. pbl § 11.2 og føringer for arealdelen jf. pbl § 11-5. Sammenhengen mellom
befolkningsvekst og arealbehov må komme tydelig fram. Arealregnskap over utbyggingsareal som
ligger inne i gjeldende plan bør presenteres. Analyser av forventet befolkningsutvikling gir føringer
for framtidig arealbehov. Behov for utbyggingsareal bør dokumenteres og begrunnes.

Samfunnsdelen skal behandle miljømessige utfordringer knyttet til universell utforming, mål og
strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon, for sektorene og for utvalgte
målgrupper.
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Økt innvandring fra utlandet har bidratt til positiv befolkningsutvikling i hele Nordland. 1.1.2014
var andelen innvandrere i Nordland på 8 %, og 11 kommuner hadde en innvandrer andel på mellom
10 og 20 %. Alderssammensetningen har også endret karakter, ved at det er stadig færre innbyggere
i aldersgruppen 20-67 år, det vil si den gruppen som er i yrkesaktiv alder. Begge disse strukturelle
endringene bør analyseres gjennom kommuneplanarbeidet. En viktig del av kommuneplanens
kunnskapsgruimlag vil være å vise hvordan dette slår ut for den enkelte kommune. Det må også
drøfes i strategier og tiltak hvilke utfordringer dette gir kommunen i årene framover - både i
forhold til tjenestetí1bud og tilgang på arbeidskraft og næringsutvikling.

Kommentar
Det er positivt at Beiarn kommune rullerer kommuneplanens samfunnsdel fra 2002. Store
samfunnsmessige endringer har skjedd både lokalt, regionalt og nasjonalt de siste 12 årene. Beiarn
kommune har nå en mulighet til å legge viktige strategiske føringer for fremtidig utvikling.

Foreliggende høríngsutkast til kommuneplanens samfuimsdel er kort og konsis. Det er bra at planen
konkretiserer noen få målområder med tilhørende innsatsområder som det skal arbeides med i
perioden. Disse er i tråd med Fylkesplan for Nordland 20 L 3-2025.

Samfunnsdelen mangler føringer for arealdelen, det kan gjøres i et eget kapittel i samfunnsdelen.
Dette er nødvendig for en forutsigbar planlegging og samfunnsutvikling. Det er en vesentlg
sammenheng mellom ledige tomter og boliger vs. utvikling og bygging av nye. Det bør vurderes
hvilke type boliger som er fornuftig å satse på med hensyn til befolkningsutviklingen.

Det er viktig å vise til mulighetene i Beiar som god bosteds- og arbeidskommune i sammenheng
med arbeidsmarkedsregionen Salten. For å fa dette til, er det viktig å vurdere ulike og kanskje
utradisjonelle samarbeidsløsninger med omliggende kommuner.

Kunnskapsgrunnlaget for planen bør gjøres tilgjengelig, og mål og strategier bør være basert på et
godt tallmateriale og en god analyse. Noe av denne informasjonen er beskrevet i Beiarn kommunes
planstrategi.

Tilflvtting
I ferslag til kommuneplan for Beiarn er befolkningsvekst og tiflytting viktig. Vi savner i den
forbindelse et kunnskapsgrunnlag om tilflytting. Spesielt er det viktig å vurdere hvordan skole- og
barnehagetibudet må tilrettelegges for å dekke behovet denne gruppen har for likeverdige tjenester,
og/eller hvordan kultur og frivilig arbeid er tilpasset denne gruppens behov, og/eller
folkehelsearbeidet er tilpasset deime gruppens behov. Det bør drøftes hvordan en kan tilrettelegge
for inntektsgivende arbeid og bolig også for denne innbyggergruppen.

Areal
Føringer for arealbruken er mangelfulL. Det er viktig å sikre god sammenheng mellom
kommuneplanens samfuimsdel og arealdeL. Samfunnsdelen skal beskrive arealbehov, og gi føringer
for arealbruken for flere områder. Beskrivelse av arealforvaltningen bør være i tråd med
fylkesplanen (inkludert arealpolitikk). Mål og strategier må tydeliggjøres og et arealregnskap bør
presenteres. Dette vil gi en kuimskapsbasert og forutsigbar utvikling i kommunen fremover, basert
på oppdaterte planer (herunder arealplaner).
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Samferdsel
Samferdselsavdelingen har blant anet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. I tilegg er lokalisering av nye boligfelt og
andre byggeprosjekt i forhold til rutetraseer og transportkorridorer, et viktig saksfelt. Også framtidig
skolestruktur i kommunen vil sterkt påvirke planleggingen av og økonomien i skoleskysstilbudet.

I høringsutkastet ti kommuneplanens samfunnsdel beskrives b1.a. utfordringer knyttet til samferdsel
og infrastruktur i Beiarn kommune. I høringsutkastet har opprettholdelse av tilbud på offentlg
transport i og inn til kommunen fokus. Planforslaget legger opp til stimulans av kommunikasjon
og samferdsel i kommunen sett i et miljø. og klimaperspektiv. Framtidige initiativ for å fremme
tiltak innenfor dette området er positivt i forhold til våre ansvarsområder.

Samferdselsavdelingen har hatt ansvaret for utarbeidelsen av nylig vedtatt handlingsprogram for
kollektivtranspoi1 under Transportplan Nordland. I prosessen har kommunene bidratt med viktige
innspil. Det vil de neste årene gjennomføres en grundig gjennomgang av kollektivtilbudet i hele
fylket for å se om eksisterende løsninger kan forbedres eller bør endres. I denne prosessen legger
samferdselsavdelinga opp til samarbeid med kommunene/regionene.

Under Transportplan Nordland er det også utarbeidet og vedtatt handlingsprogram for aktiv
transport, intermodale godstransporter, samt fylkesveger og fylkesvegfergesamband. Disse kan
lastes ned fra http://ww.nfk.no - Fylkestingsak 097/13.

Mye av ansvaret for både transportinfrastruktur og transporttilbud er plassert i andre
forvaltningsnivå enn kommunen. Vi vil likevel understreke at kommunale myndigheter også har en
rolle og et ansvar i planlegging og utvikling av et best mulig kollektivtibud for kommunens
innbyggere. Det er derfor viktig at kommunen legger nasjonale og regionale planer til grunn for
kommunale prosesser, og at arbeidet et basert på dialog med fylkeskommunen.

Folkehelse
Folkehelseloven sier at kommunene i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven
skal fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de
utfordringer kommunen står overfor. Kommunen har videre et lovpålagt ansvar for å iverksette
nødvendige titak for å møte folkehelseutfordringene. Planutkastet forankrer folkehelsearbeidet på
et overordnet nivå, men fokus er i hovedsak på livsstilsfaktorer. Helsefremmende barnehager og
skoler er et av de prioriterte resultatområdene i utkast til revidert samarbeidsavtale om
folkehelsearbeid med fylkeskommunen. Kommunen bør sikre at strategier i samfunnsdelen er i
samsvar med kommunens prioriteringer i samarbeidsavtalen. Det er videre viktig at
folkehelseperspektivet ivaretas i utarbeidelse av ulike tema. og fagplaner gjennom utforming av
konkrete tiltak som er rettet mot kommunens utfordringer.

I følge politisk ledelse i det nye barne- og likestilingsdepartementet, skal statens handlingsplan
"Norge universelt utformet 2025" revideres av den nye regjeringen. Som planmyndighet har
kommunene en vesentlig rolle i å sikre målsettingen. Kommunen bør vurdere mål og tiltak som
sikrer funksjonshemmede tilgang ti kommunale tjenester og bygninger, jf. diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. Plan. og bygningsloven stiler krav om medvirkning ved råd for
funksjonshemmede eller liknende.
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Veien videre
Beiarn kommune har fremmet en samfunnsdel med gode satsingsområder. Planen må også
tydeliggjøre retningslinjene for arealforvaltningen bedre. Det er viktig at det endelige dokumentet
blir tydelig og lettlest, for at det skal bli et godt styringsverktøy for an planlegging i kommunen.

Med vennlig hilsen

Hanne 0sterdal
nærings- og utviklingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrif.
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Fylkesmannens uttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel 2012-
2024 - Beiarn kommune

Vi viser til oversendeise av 24.03.2014 i forbindelse med offentlig ettersyn av
kommuneplanens samfunnsdel for Beiarn kommune. Vi beklager at denne uttalelsen avgis
etter fristens utløp.

Samfunnsdelen skal være et overordnet styringsverktøy og legges tit grunn for kommunens
øvrige planlegging. Det er ingen formkrav, men den må utformes slik at den er et egnet
styringsverktøy som angir politiske prioritering og retning for samfunnsutvikling og
kommuneorganisasjonen, jf. de områder som fremgår av plan- og bygningsloven § 3-1.

Planen bør ha gjennomgående og overordnede perspektiver som ivaretas på alle
innsatsområder, slik som bærekraftig utvikling, folkehelse og inkludering av barn og unge.

Det forutsettes videre at planen bygger på et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag med
bekriveIse og vurderinger av nåsituasjon og forventet utvikling, som grunnlag for å peke på
utfordringer og muligheter kommunen har. En slik beskrivelse vii langt på vei bygge på lokal
kunnskap og enaring, eventuelt også avviksfunn j forbindelse med tilsyn.
Den bør underbygges/suppleres med statistiske tall over befolkningsutvikling og demografi.
Slike tall er nå gjort tilgjengelig via verktøyet Kommunevise framskrivninQar som gir
befolkningsframskrivinger og beregnede tall på tjenestemottakere og arbeîdskraftbehov
innen sentrale tjenesteområder som pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.

Videre bør samfunnsdelen vise sammenheng mellom befolkningsvekst og arealbehovet. Den
kan også ha overordnede føringer for lokalisering av utbyggingsarealer i forhold til
servicetilbud, infrastruktur og ¡varetakelse av friluftsområder. Se ellers om samfunnsdelens
arealrelevans i veilederen Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen (T-
1492).

Vi vurderer at utkast til samfunnsplan for Beiarn kan danne et godt utgangspunkt for videre
planlegging i kommunen. Fra fagavdelingene har vi følgende uttalelser:

Samfunnssikkerhet

Det er positivt at kommunen tar opp samfunnssikkerhet som et eget tema i samfunnsdelen. I
tillegg til de skisserte samfunnssikkerhetsforholdene som er nevnt ¡samfunnsdelen,

STATENS HUS
Moloveien 10.8002 Bodø
Telefon: 75531500
Telefak.s: 75 52 09 77

Kommunalavdelìnga
Telefon: 75 53 15 00
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herunder trafikksikkerhet, infrastruktur og vannforsyning, savner vr imidlertid hvordan Beiarn
kommune skal møte andre samfunnssikkerhetsutfordringer som
naturhendelserJklimaendringer (skred, flom og havnivåstigning). Vi minner om at kommunen
har et viktig ansvar for forebyggende arbeid innen arealplanlegging, jf. pbl. § 4-3, og ved
utarbeidelse av planer for utbygging skal kommunen påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. I tillegg skal kommunen
utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som vil være en viktig del av grunnlaget
for vurderingen av risiko j planarbeidet, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 og
sivilbeskyttelseslaven § 14.

Oppvekst og levekår for barn og unge

Kommunen bør prioritere en oppvekstplan som ivaretar alle barn fra fødselen av, som
omfatter hele utdanningsføpet - inklusive kulturskole og fritidstilbud - fra barnehage til og med
videregående opplæring. Videre bør barnevernområde dekkes, samt kommunens tiltak mot
barnefattgdom. Samfunnsdelen bør inneholde overordnede målsetninger som sikrer at barn
og unge ivaretas i all kommunal planlegging.

Beiarn har gjennomført kartlegginga i Fylkesmannens satsing (Nårres unga - vårres
framtid)) - se lenke, og kommunen har allerede satt i gang tiltak som følge av den. Vi ber om
at kommunen tar med seg aktuelle funn fra kartlegginga inn i arbeidet med kommuneplanen.

http://ww.fvlkesmannen.no/Nordra nd/Barn-oç.-foreld reNa rres-unQ a---va rres~framtidl

Folkehelse

Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å fremme befolkningens helse. Prinsippet om å
fremme befolkningens helse i alle sektorer - nhelse i alt vi gjør" - gjelder for kommunen, og
folkehelseperspektivet skal være gjennomgående i beslutningsprosesser og ved utøvelse av
kommunens ulike roller som; eier av virksomhet og eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør,
tjenesteyter m.v. "Helse i alt vi gjør"- tekning vil være svært viktig ved utforming av
samfunnsdelen.

Kommunen plikter å utarbeide en skriftlig oversikt over helseutfordringene i kommunens
befolkning. Arbeidet skal bygge på kunnskap om og oversikt over helsetiIstanden i
befolkningen, og avklare kommunens helseuttordringer, jf. Forskrift om oversikt over
heJsetistand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften). Ut fra denne skal kommunen
fastsette måt og strategier for folkehelsearbeidet, som følges opp ¡samfunnsdelen.
Vi viser til Helsedirektoratets publikasjon 18- 0333 Folkehelse og kommuneplanlegging med
moment~ og tipsliste. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til arbeidet med oversikt
over helsetiIstand og påvirkningsfaktorer 18-2110 God oversikt - en forutsetninQ for Qod
folkehelse. Veilederen kan bestilles hos Helsedirektoratet vfTrykksaksekspedisjonen
trvkksak(âhelsedi r. no

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) publiserer hvert år skriftlige folkehelseprofiler for alle
norske kommuner. De kan lastes ned fra FHls nettsider ww.fhi.no/kommunehelsa
Statistikkbanken "Kommunehelsa" er tilgjengelig på samme nettsted. Fylkesmannen
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anbefaler kommunen å benytte disse verktøyene aktivt i arbeidet med sine
folkehelseutford ri nger.

Mange viktige momenter ved befolkningens helse kan ikke leses ut av FHls statistikkverktøy.
Det er derfor viktig at kommunen også benytter lokal kunnskap og erfaring når man skal lage
oversikten over helseutfordringer. Eksempler på lokal kunnskap er blant annet resultater fra
ungdataundersøkelsen eller andre undersøkelser som har vært gjennomført i kommunen. I
tilegg kommer kunnskap fra lokalt helsepersonell, som ofte kjenner helseutfordringene j
kommunen godt.

Helse påvirkes av mange ulike faktorer. som for eksempel utdanning, tilknytning til
arbeidslivet, inntekt, boligforhold og andre forhold som på sikt kan bidra til sosiale
helseforskjeller. Innsats og tiltak til berørte grupper blir ofte en salderingspost i forbindelse
med handlingsdel og økonomidel, og vi minner om at det er et overordnet mål i
folkehelseloven å bidra til uljevning av sosiale forskjeller på temaene folkehelse og levekår.
Samhandlingsreformen og helse- og omsorgstjenesteloven medfører at kommunen har fått
ansvar for flere nye oppgaver innen helse- og omsorgssektoren, noe som igjen innebærer
utfordringer innen omfang av tjenester, kvalitet og kompetansebehov. Befolknings-
utviklingen, herunder økt antall eldre, vil være en viktig faktor. Det vÎses i den forbindelse
bl a til strategiene i Omsorgsplan 2015 og ti Omsorgsplan 2020 - St meld 29 Morgendagens
Omsorg 2020. Stikkordene for Omsorgsplan 2020 er Morgendagens omsorgstjeneste-
brukere, Morgendagens omsorgsfellesskap, Morgendagens omsorgstjeneste og Morgen-
dagens omsorgsomgivelser.

Vi ber om at kommunens konkrete folkehelseutfordringer og de påvirkningsfaktorer som
kommunen rår over, sammen med morgendagens omsorgsutfordringer drøftes og
synliggjøres i tråd med foranstående.

Arealforvaltning

Samfunnsdelen skal også ¡nnrettes mot arealforvaltning og det forventes at kommunen
ivaretar sin rolle med å tirettelegge for utbyggingsarealer i tråd med de overordnede målene
om bærekraftig utvikling. Fylkesmannen vektlegger at planverket danner klare grenser
mellom byggeområder og landbruks-, natur~ og friluftsområder.

Det er positivt at kommunen ønsker å satse på utvikling av kommunesentrene Moldjord,
Storjord og TollåfTrones. En slik boligstruktur vil bidra til å opprettholde og beholde et godt
tjenestetilbud til innbyggerne, enten det er lovpålagte tjenester, teknisk infrastruktur,
kollektivtilbud eller å gjøre det enklere å ta del i kulturaktiviteter og idrett. Om kommune ikke
ønsker ä være restriktive til desentralisert utbygging, så bør kommunen vektlegge å
tilrettelegge for bosetting i sentrum.

Alle utbyggsområder bør for øvrig ha forankring i et "arealregnskap", som innebærer en
vurdering av arealreserver og arealbehov, til f.eks boliger, fritidsboliger og
næringsvirksomhet, og settes opp mål for utbyggingsvolum og

utbyggingsmønster/lokalísering, jf. departementets veileder T-1492 Kommuneplanprosessen.

Vi viser til at forvaltning av natur må skje i samsvar med miljørettsprinippene, jf.
naturmangfoldloven §§ 8 - 12. Lovens krav til kunnskapsgrunnlaget og bruk av føre-var
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prinsippet innebærer blant annet at lokalisering av nye utbyggingsområder skjer i områder
der det, ut fra foreliggende kunnskap, er rimelig sikkert at det ikke foreligger ((¡sika for
a/varlig eller irreversibef skade på naturmangfo/deb) Uf. lovens § 9).
Kravet om vurdering av samlet belastning (økosystemtilnærming, jf. lovens § 10), tilsier at
lokalisering av områder for utbygging først skjer på grunnlag aven samlet vurdering av
behovet, og etter at det er gjort en helhetlig vurdering av hvor bl.a. boliger, fritidsbolìger,
nærings- og servicebebyggelse bør lokaliseres, jf. at all utbygging bør ha forankring î et
((arealregnskap)).

Fyikesmannen ber derfor om at hensynet til naturmangfoldet også kommer til uttrykk i
samfunnsdelen.

Jordvern og landbruk

Sentrale føringer

I St.Meld. 9 (2011-2012), Landbruks- og matpolitikken, legges det føringer for at den
landbaserte matproduksjonen skal øke i takt med den økende befolkningen i Norge.

Statistisk Sentralbyrå anslår at det i 2030 vil være 20 % flere innbyggere i landet. Det vil si at
i gjennomsnitt må matproduksjonen øke med ca.1 % i året fram mot 2030. Disse føringene
bør ligge til grunn for kommunens arbeìd med landbruksnæringa, både i forhold til
næringsutvikling og arealplanlegging.

Beiteressurser
I planarbeidet er det viktig at også beiteressursene i utmark blir ivaretatt både av hensyn til
ordinært husdyrhold og til reindríftsnæringen.

Landbrukseiendommer
75 % av Norges landarealer ligger på landbrukseiendommer. Det er viktig at eierne av disse
eiendommene er involvert i planprosessen.

Skog
Beiarn har et betydelig skogsareal. St.mld. 21 (2011 - 2012) vektlegger skogens rolle j
klimasammenheng, og oppfordrer til aktiv skogpleie. L samfunnsdelen av kommuneplanen
bør også skogbruket være omtalt, både i nærings- og klimasammenheng

Landbruk og kjerneområder landbruk
Kommunen kan med fordel utarbeide oversikt over kjerneområder landbruk, der det skal
være en svært restriktiv holdning til annen utbygging.

fnfrastruktur
For landbruket er samferdsel svært viktig, Det er behov for at store, tunge kjøretøyer skal
komme fram også til avsides steder hele året, og fergeforbindelser er viktige. For moderne
skogbruk kan kaier være avgjørende for avvirkninga. Ofte finnes det løsninger ved at flere
kommuner samarbeider.
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Reindrift

Sentrale føringer

Etter Plan- og bygningsloven § 3-1c) påligger det kommunen et ansvar for at kommunens
planer sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Reindriften
er den viktigste samiske næringen og samtidig en grunnpillar i den samiske kulturen og et
viktig element i samisk samfunnsliv.

Det fremgår videre av reindriftslovens formålsbestemmelse at loven skal legge til reUe for en
økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og
sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig.
Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene som reindriftens viktigste ressursgrunnlag og
ansvaret for sikring av disse arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige
rettghetshavere og myndighetene. I deUe ligger også et ansvar hos de enkelte kommuner
for å ivareta reinbeitearealene i sin planlegging.

Dette er føringer som må ligge ti grunn for kommuneplanens samfunnsdel og andre
kommunale planer.

Beiarn kommune ligger i Saltfjellet reinbeitedistrikt. DeUe er det største reinbeitedistriktet i
Nordland reinbeiteområde med 7 siidandeler og et fastsatt øvre reintall på 3500 dyr i våiilokk
(før kalving). Reinen går blandet i barmarkstiden mens det er vanlig å dele opp i 3-4 grupper
på vinterstid. Beiarn kommune ligger sentralt i distriktet og det er viktig beite i kommunen til
alle årstider. Det er derfor viktig at reinbeitedistriktet involveres, og at reindrift inngår i den
kommunale planleggingen.

Aktuelle veiledere reindrift:
Temaveileder: ((Reindrift og planlegging etter Plan- og bygningsloven (plandelen))):
hUp:/ /www.regieringen.no/nb/dep/kld/doklveì led n inger/2009/temaveileder -re ¡nd rift-og-

Q!ile.Qging

Lov om reindrift: hUp://lovdata. no/dokumentlNlIlov/2007 -06-15-40

Arealbrukskart reindrift: https://kart.reindrift.no/reinkart/

Kommuneorganisasjonen

Samfunnsdelen bør fokusere på og inneholde målsetning om utvikling, fornying og
nytenkning i kommuneorganisasjonen og måten å produsere tjenester på.

Interkommunalt samarbeid kan være både en hensiktsmessig og nødvendig måte å
organisere oppgaveløsningen på som må vurderes innen aHe sektorer.

Kommunen bør forøvrig aktivt bruke KOSTRA-data og andre nøkkeltall til sammenlikning og
som styringsinformasjon for å forbedre og effektivisere sin virksomhet. Vi viser i den
forbindelse ti Analvseverktøv KOST RA 2013 som legger til rette for å gjennomføre
sammenliknende analyser.
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Fylkesmannen har etter dette ingen ytterligere kommentarer.

Med hilsen

Tor Sande (eJ.)
tung. avdelingsdirektør Lill Hildonen

seniorrådgiver

Saksbehandlere:
Silje Johnsen, beredskapsstab
Agnar Hansen/Jo Vidar Nordgård, landbruks- og reindriftsavdelingen
Svein Einar Stuen, miljøvernavdelingen
Solveig Hovet, helse- og omsorgsavdelingen
Gunn Elisabeth Johannessen, oppvekst~ og utdanningsavdelingen
Anne Sofie Mortensen, sosial og vergemålsavdelingen

Kopi til:
Nordland Fylkeskommune
post(gnfk.no
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Gjem10m kommuneplanens samfunnsdel har Beiarn kommune tegnet veien framover for
Beiarn. Planen synliggjør de muligheter og utfordringer Beiarn står overfor de neste ti årene,
og angir retning på hvordan kommunen skal møte disse.

Jeg føler meg heldig og privilegert som får leve og bo i et slikt flott samfunn som Beiarn er.
Men vi har utfordringer. Vi trenger en mer positiv befolkningsutvikling og et mer robust
næringsliv. Kommunen får stadig flere pålegg som en liten organisasjon skal gjennomføre. Vi
som befolkning får flere rettigheter som kommunen skal serve.

Fokus på bolyst og utvikling av eksisterende og nytt næringsliv i strategiene som er utarbeidet
i kommuneplanens samfunnsdel, skal skape optimisme, stolthet og framtidstro. Gjennom å
ønske flyktninger velkommen og sammen sørge for et velfungerende fargerikt samfunn, skal
vi fortsette inn i ny planperiode med mål om å øke folketallet.

Beiarn kommune skal tilby gode tjenester til våre innbyggere. Det skal være godt å bo i
Beiarn, og de som besøker oss skal føle seg velkommen. Kommunes samfunnsplan er
kontrakten om hvilke mål og strategier kommunen skal arbeide etter for at Beiarn skal
fortsette å være en god plass for barn, voksne og eldre, fastboende og besøkende.

Jeg håper du tar deg tid til å lese planen og at du blir med i arbeidet med å beholde Beiarn som
et godt samfunn for alle.

Monika Sande, ordfører

ll::
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Om kommuneplanen

Kommuneplan for Beiarn består aven areal del og en samfunnsdeL. Kommuneplanens
samfunnsdel 2014 - 2024 er arbeidet fram i samsvar med Beiarn kommunes vedtatte
planstrategi og kommuneplanens planprogram. Det er holdt folkemøter, møter med
næringslivet og andre for innspilL. Samfunnsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom
politikere og kommunal administrasjon. Kommuneplanens samfunnsdel2014 - 2024 ble
vedtatt i Beiarn kommunestyre ...... (I8.juni 2014).

Kommuneplanens samfunnsdel tar stiling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens arealdel beskriver kommunens arealbruk med bestemmelser. Arealdelen er
juridisk bindende, det er ikke samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og
private. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder Plan- og
bygningslovens §§ 11 - 1 2 til 11 - 15.

Kommunestyret i Beiarn vedtok i møte den 27.02.2013 Planprogram for Beiarn 2012 - 2015.
Planprogrammet beskriver oppbygging og innhold i kommuneplanens samfunnsdel og
areal deL. Samfunnsdelen skal berøre følgende samfunnsområder: 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.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal være foranket i
Kommuneplanens samfunnsdel og ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges
opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. Utvikling og
forvaltning av kommunens arealer skal skje i samsvar med Naturmangfoldlovens
bestemmelser.
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Økonomi og handlingsrom

Kommunens økonomiske handlingsrom er viktig for innbyggerne, for næringslivet i
kommunen og for kommunal t j enesteproduksj on. Ajobbe for at kommunen skal få
tilfredsstilende økonomiske ramme betingelser vil derfor være en kontinuerlig og viktig
prosess. I kommuneorganisasjonen måles dette ved om man har nok kapasitet og god
kompetanse og at kommunens ansatte på alle nivå er produktive og bidrar til en effektiv drift.
I politikken måles dette gjennom prioriteringen av økonomiske ressurser til ulike driftsformål
og til utviklingsformåL.

Samlet opplever kommunen de statlige økonomiske rammebetingelsene som stramme, og det
forventes ingen endring på utviklingen vi har sett de siste årene. En konsekvens blir da at det
må gjøres tøffere prioriteringer for å styre utgiftsutviklingen. På inntektssiden vil utviklingen
av egne inntekter fra kraft og fra finans bli viktigere.

Beiarn kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet ved effektiv ressursutnyttelse og
realistiske prioriteringer.

Gode kommunale tjenester er avgjørende for innbyggernes velferd, trygghet og trivseL. Vi
opplever at statlige myndigheter har gitt kommunene nye ansvarsområder for både
forvaltningstjenester, utviklingsoppgaver og tjenesteproduksjon og vi tror den trenden vil
fortsette. Staten følger opp både eksisterende og nye oppgaver med krav til rapportering, med
tilsyn og med undersøkelser, pålegg og økonomiske gulrøtter og pisk. På brukersiden øker
forventningene.

A jobbe for fremtidskommunen vil bli krevende. På arbeidsgiversiden må vi påregne en
tøffere konkurranse for både å beholde og for å nyrekruttere kompetansen som kreves. En
arbeidsgiverpolitikk som er sterkt politisk foranket og som utøves gjennom godt lederskap vil
gjøre oss til vinnere i kompetansekampen. Kommunens medarbeidere skal fremstå som trygge
i sine roller, ha lyst på så vel en bredde som dybde i sine ansvarsområder og ha lyst på ny
kunnskap. God helse, anerkjennelse og respekt fra innbyggere og tjenestemottakere skal også 

premieres av arbeidsgiver. (Setningen foreslåes tatt ut eller endret).

Det skal arbeides aktivt for at kommunen har tilfredsstilende rammebetingelser, en sunn
økonomi og høg kompetanse, slik at lokal samfunnets behov dekkes. Samarbeid med
omliggende kommuner vil også være en del av løsningen for å utfylle de lovpålagte tjenestene
befolkningen har krav på.
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Befolkningsutvikling og arealbehov

Bak valgte delmål og strategier i Beiarn kommunes samfunnsplan, ligger det et ønske om
befolkningsvekst. Utviklingen har lenge vært slik at vi må ha større tilflytting enn utflytting
for å kunne påregne økt folketalL. Vi håper at satsingen på bosetting av flyktninger skal gi et
oppsving i folketallet. Beiarn kommunes primære ønske er å bosette småbarnsfamilier.

Det skal samtidig fokuseres på å beholde flest mulig av essensielle samfunnsoppgaver i egen
organisasjon. Samhandling med andre kommuner vil være tjenlig for å kvalitets sikre enkelte
tjenester. En overordnet drivkraft i samfunnsplanprosessen har vært å sikre befolkningens
bo lyst gjennom de strategier man løfter fram i planen.

Fakta: Folketallet gikk opp med 13 personer i løpet av 2013 og er ved årsskiftet 2013/2014
på 1.088. Oppgangen skyldes i hovedsak innflytting til kommunen. Vi har fremdeles et
fødselsunderskudd. Beiarns befolkning er historisk sett en blanding av norsk og samisk
opphav og kultur.

I Statistisk Sentralbyrås tabell for framskriving av folketall, er folkemengden i Beiarn beregnet
til 962 personer i 2030 forutsatt middels nasjonal vekst. Fordelingen av aldersgruppene er
antydet i figuren. Befolkningsframskrivingen forteller at andelen eldre vil i Beiarn øke fram
mot 2020, og morgendagens eldre vil ha høyere utdanning, være mer ressurssterke og vil ha en
bedre helse en dagens eldre. De vil stile større krav til utformingen av tjenestetilbudet, og vil
ha et ønske om en aktiv alderdom.

Befolkningsutvikling for Beiarn; utvikling 2005 - 2010 og prognose for
2011-2030
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Figur l: Beiarn kommune - Befolkningsutvikling mot 2030. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Beiarn kommune har analysert fremtidig arealbehov basert på historiske data fra forrige
planperiode (01.01.2003 - 31.12.2013) og tilgjengelig regulert areaL. Data for bolig- og
fritidsbygging vises i figur 2. Det er tilgjengelig 52 boligtomter, mens det i forrige periode ble
bygget kun 13 boliger. Til sammenligning ble det bygd 93 nye fritidsboliger, mens det er 70
tomter tilgjengelig. A v disse er 40 tomter lengre enn gangavstand unna vinterbrøytet vei. Det
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vurderes derfor at det i kommunen er et overskudd av boligtomter og et underskudd av
fritidstomter.

100 -
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10 -

. Forrige periode

. Tilgjengelig

Fritidstomter Boligtomter

Figur 2: Oversikt over bolig- og fritidsboligbygging i forrige planperiode samt antall tilgjengelige tomter.

Data for industrilforretning er ikke vist med ((tilgjengelige tomten) i reguleringsplan. Det er

tilgjengelig ca 5 daa til forretning/bevertning/overnatting på Storjord, og det ble etablert 2

nybygg i forrige periode. I forrige var det tilgjengelig ca 30 daa regulert til industri på
Moldjord og Tollå som ikke ble benytet. Det kan derfor vurderes å regulere mer areal til
forretninglbevertninglovernatting på Storjord, og se på muligheten for å omregulere noe av det
arealet som pr. i dag er regulert til industri.

Det forventes en diskusjon rundt bosettingsmønster i planperioden. Geografisk differensiert
t j enesteproduksj on vil sannsynligvis påvirke både tyngdepunkt for bosetting i kommunen, og
alders-/familiesammensetningen i sentrumsområdene. Arealpresset er lavt i Beiarn, og man
ønsker heller ikke å hindre desentralisert bosetting. Likevel legges det spesielt til rette for økt
bosetting i sentrumsområdene gjennom areal- og reguleringsplaner.

Beiarn kommunes visjon for 2014 - 2024

Samhold og samhandling gir styrke og utvikling.
Framtiden skapes nå.

Verdigrunnlag

VILJE - Vi skal være optimistisk og ha trua på framtiden.
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Vi må ha vilje til omstiling og nytenking og evne til langsiktig planlegging for å skape
forandring og forbedring.

ÅPENHET - Vi må tørre å være åpne. Åpne for alt og alle. På den måten kan vi skape gode
relasjoner til våre egne innbyggere, tilflyttere, besøkende, samarbeidspartnere og alle andre.
Vi må være oppdaterte på det som skjer rundt oss og medvirke til en positiv samhandling med
alle aktuelle aktører utenfor kommunegrensen. Det være seg nabokommuner,
fylkeskommunen, staten, utdannings -og forskningsmiljøer og næringsliv.

SAMHOLD - Vi - hele kommunen, alle innbyggerne, unge som gamle, næringsaktører, lag,
foreninger og organisasjoner - utgjør tilsammen den ressurs som skal til for å skape et godt
samfunn, også for framtiden, i Beiarn.

STOL THET - Vi skal ta vare på og verne om det som er bra og det må være en plikt for alle
å aktivt peke på og fortelle om positive ting.
Våre naturgitte omgivelser forsterker vår stolthet. Dette skal vi forvalte på en god måte.

Hovedmål

Vi skal ta vare på hverandre og det eksisterende. Hver for oss skal vi legge til rette for
en positiv utvikling. I et folkehelse-, klima- og miljøperspektiv skal kommunen være
en god forvalter og t j eneste leverandør, og her skal det være godt å leve og bo.

Innbyggerne skal være trygge på at alle tjenester skal ha et tilfredsstilende
kvalitetsnivå også i framtiden, uavhengig av hvordan organiseringen blir.

God kommunikasjon skal legge grunnlag for samfunnsberedskap, bolyst og vekst.
Trygge og gode veier, både innad og ut av kommunen, er avgjørende viktig for alle
elementer i vår strategiske plan.

Målområder med innsatsområder

Målområde 1: Trivsel i hverdagen

I Beiarn kommune setter vi mennesker i fokus. Trivsel i hverdagen gir bo lyst og vil stimulere
til tilflytting. Det er viktig med gode tilgjengelige og trygge møteplasser for mennesker i alle
aldre og med ulike forutsetninger. I Beiarn har vi fokus på å opprettholde og videreutvikle et
mangfoldig kulturliv, ta vare på de kulturelle tradisjonene, og gi befolkningen mulighet til å ta
del i nye kulturimpulser.
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Innsatsområder:
Stedsutvikling i kommunesentrene og aktive grender
Mål:
Attraktive kommunesentre og grender.

Strategi:
. Videreutvikle kommunesentrene Moldjord, Storjord og Tollå/Trones som gode

bosteder og møtepunkter gjennom stedsutvikling, fokus på trafikksikkerhet og
aktivitetsfremmende tiltak.

. Stimulere til positiv aktivitet i grendene.

Folkehelse
Mål:
Fokus på en god folkehelse er en grunnleggende verdi av stor betydning for både individet og
samfunnet. Folkehelsearbeidet skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet i alle
enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.

Strategi:
. Folkehelseplan for Beiarn kommune skal rette seg inn på livsstilsfaktorer som tobakk,

rus, kosthold og fysisk aktivitet. En egen folkehelsegruppe skal arbeide aktivt for disse
verdiene, samt tilrettelegge for at individuelle tilpasninger også blir vektlagt.

. Kommunen skal bistå til tilrettelegging av fysisk aktivitet og friluftsliv for alle
aldersgrupper.

. Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om helsefremmende barnehager og

skoler.

Kultur ogfritid
Mål:
Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir
kunnskap og gode opplevelser. Frivilig sektor har en viktig rolle i dette arbeidet.

Strategi:
. Barna i Beiarn skal i en tidlig alder få oppleve og ta del i kulturopplevelser.
. Kommunen skal legge til rette for kreative møte sted er for ungdom.
. Kommunen skal 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 kan bistå ved realisering av nye anlegg. Fokusområde: Flerbruksanlegg.
. Kommunen skal ha et bevisst og aktivt samarbeid med lag og foreninger.
. Samordning av lag og foreninger kan være positivt for å sikre viktige trivsels- og

velferdstilbud.
. Videreføre og utvikle kommunens ordning med sommerjobber for ungdom.

Visuell trivsel
Mål:
((Ditt hus er min utsikü). En viktig faktor for hvordan Beiarn oppfattes av egne innbyggere,
besøkende og bo søkende, er bygdas (mnsikÜ). Gjennom felles innsats skal det rettes fokus på
hvordan bygda presenterer seg selv.
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Strategi:
. Det skal i planperioden fokuseres på miljøretta tiltak og bygdefolkets estetiske ansvar.

. Kommunen skal oppfordre til og legge til rette for å holde bygda ryddig og visuelt
attraktiv, og skal selv bidra gjennom stedsutviklingstiltak.

Må/område 2: Næringsutvikling

Vi må tenke langsiktig og målrettet som tilrettelegger for all næringsvirksomhet. Kommunen
skal være aktiv pådriver, medspiler og døråpner i det fremtidige nærings- og
utviklingsarbeidet. Beiarn kommune skal levere spisskompetanse på nærings- og
utviklingsarbeide. Beiarn Kommune vil delta aktivt i arbeidet med å bevare og utvikle
eksisterende arbeidsplasser og medvirke og tilrettelegge for å skape nye innenfor alle næringer
i kommunen, både offentlige og private. Som liten distriktskommune er det viktig å kunne
samhandle og samarbeide med alle aktører. Skal vi lykkes, er denne kontakten og det
nettverket den representerer, umåtelig viktig og må bevisst bearbeides og forsterkes. Gjennom
arealplan skal det utarbeides en oversikt over kjerneområder for landbruk.

Innsatsområder:

Landbruk inkl. reindrif
Mål:
Beiarn kommune har som mål å utnytte landbrukets ressurser og produksjonsmuligheter på en
bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte.

Strategi:
. Sikre de aktive gårdbrukernes og reindriftens produksjonsgrunnlag.

. Legge til rette for økt kompetanse innenfor landbruket.

. Ressursene i form av skog og fisk/vilt skal bygges videre opp og forvaltes på en

fornuftig måte i et langsiktig perspektiv. Det skal legges til rette for at utmarksareal og
naturressurser kan utnyttes i næringssammenheng. Fokusområder: Livsløp skog.
Viltforvaltning.

. Gjennom forvaltningen ta hensyn til miljø, natur, kulturminner og byggeskikker.

Industri
Mål:
Ivareta eksisterende industri og arbeide for nyetableringer.

Strategi:
. Være ajour i forhold til planlegging og kommunalt planverk

. Handle hurtig om en industrietablering skulle bli aktuell.
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Reiseliv
Mål:
Beiarn skal være et attraktivt reisemåL.

Strategi:
. Beiarn kommune skal være pådriver og tilrettelegger for privat initiativ til kultur - og

naturbasert reiseliv og opplevelsesprodukter. Fokusområder: Nasjonalparkkommunen
Beiarn. Arena Beiarn. Steinåmoen Motorsportsenter. Beiarelva.

. Bistå reiselivsbedriftene i deres kompetansebygging og utvikling.

. Kombinasjonen kultur og reiseliv vil ha fokus i perioden. Den norsk/samiske
kulturarven bør gjenspeiles i tiltakene.

Handel
Mål:
Storjord skal være Beiarns handelssenter.

Strategi:
. Utvikle Storjord som kommunens handelssenter.

Samferdsel og kommunikasjon
Mål:
Beiarn skal gjennom utredning og handling styrkes ytterligere som en del av bo- og
arbeidsmarkedsregionen Salten. God kommunikasjon og transport i og mellom kommunene er
viktig for å lykkes som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Strategi:
. Styrking av daglig kommunikasjon mot nabokommunene.

. Sikre og forbedre internettilgang og mobildekning.

. Opprettholde et tilfredsstilende tilbud på offentlig transport i og inn til kommunen.

. Forbedringer av kommunikasjon og samferdsel skal sees i et miljø- og
klimaperspektiv.

Næringsarealer
Mål:
Beiarn kommune skal til enhver tid ha tilstrekkelig næringsareal.

Strategi:
. Forretnings- og industri areal i Beiarn skal sikres gjennom arealplan og

reguleringsplaner. Sikring av næringsareal til landbruk er beskrevet under
innsatsområde landbruk.

Må/område 3: Barn og unges oppvekstmiljø
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Beiarn skiler seg ut fra sammenlignbare kommuner ved lav utdannelse og stort frafall fra
videregående opplæring. Derfor må vi iverksette tiltak som gjør ungdom selvstendige og
motiverer til utdanning. Barn og unges demokratiske rettigheter skal sikres gjennom Barne- og
ungdomsråd.

Innsatsområder:

Skole, SFO og barnehage. Eldre ungdom
Mål:
Verdier: Nysgjerrig Respekt Begeistring. Verdiplattformen skal synliggjøre holdningene,
handlingene og verdiene som skal prege barnehage, SFO og skole i Beiarn. Vi skal gi den
oppvoksende slekt et utgangspunkt som setter dem i stand til å følge sine drømmer.

Strategier:
. Videreutvikle en barnehage- og skolestruktur som utnytter ressursene på en god måte,

og som samtidig gir nærhet, trygghet og trivsel basert på kultur og tilhørighet.
. Sikre høg kompetanse og en god skole for alle.
. Arbeide for at barnehage og skole utvikler seg i takt med samfunnsendringene.

Skolebygg og læremidler skal være tidsmessige og tilpasset opplæring og ulike
arbeidsformer. Skolens bibliotek skal være moderne og tidsmessig.

. Det skal legges til rette for fysisk aktivitet ved å anlegge gode leke- og fritidsarealer.

. Arbeide for videregående opplæringstilbud i kommunen.

. I en læreprosess gjennom å beherske digitale hjelpemidler, gjennom egen læring og

arbeidspraksis i lokalt næringsliv, skal ungdom rustes til å takle overgang til
((voksenverdenem) .

. Skolen skal utvikles som arena for integrering av nyankomne innvandrere både

gjennom norskopplæring og som sosial møteplass.

Målområde 4: Trygge og gode tjenester

Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud, yte tjenester og sørge for
infrastruktur som til enhver tid møter innbyggernes og næringslivets behov. Manglende
politiberedskap og redusert ambulanse-/helseberedskap aktualiserer utbedringer av
eksisterende infrastruktur både i og ut av bygda. Det vil være nødvendig med sterkere fokus
på rask og god hjelp i akutte situasjoner, det være seg legevaktordning, psykiatri, annen type
helsetjenester og barnevern, ambulansetjeneste, politi og brann. Beiarn har flere uføre enn
landsgjennomsnittet, og andelen eldre vil også øke framover. Samarbeidsordninger med
omkringliggende kommuner skal ivareta krav til forebygging og beredskap.

Innsatsområder:

Pleie og omsorg:
Mål:
V erdiplattform: Kvalitet Verdighet Arbeidsglede.
Visjon: God omsorg - en selvfølge.
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Beiarn kommune skal legge til rette for at mennesker med behov for omsorgstjenester får bo i
egen bolig lengst mulig.

Strategier:
. Styrke hjemmetjenesten.

. Mer spesialisert institusjonsomsorg.

. Utvide tilbudet av heldøgns omsorgsboliger.

. Innføre ny velferdsteknologi.

. Styrking av aktivisering og helsefremmende tiltak.

. Samhandling mellom tjenestenivåene.

. Ha et aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner.

Helse og sosiale tjenester
Mål:
Det skal finnes hjelp og mulighet for alle.

Strategier:
. Sikre legedekning og ei god legevaktordning.

. Det sosiale tjenestetilbudet skal være godt og forutsigbart.

. Fokus på oppfølging av ungdom med ekstra utfordringer.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Mål:
Sikker og rask øyeblikkelig hjelp i krisesituasjoner. En god infrastruktur som skal tjene et
velfungerende samfunn og dets beredskap i krisesituasjoner.

Strategier:
. Beiarn kommune skal jobbe for god kommunikasjonsdekning med både mobil og

bredbånd i hele kommunen.
. Veistandarden på både fylkesveier og kommunale veier og kaier skal stå i forhold til

behov ut fra trafikkengde og type trafikk. Det skal i planperioden aktivt arbeides for
heving av veistandarden til Fv. 812 og 813.

. Sikre en beredskaps- og utrykningstjeneste med kortest mulig utrykningstid.

. Brann- og feievesenet skal dimensjoneres ut fra lokalt behov og ellers i samsvar med

lov og forskrift.
. Vann, avløp og renovasjonstjenester skal være i henhold til krav i forskrift.

Fokusområder: Sikre stabil vannforsyning i hele leveringsområdet. Videreutvikle
milj østasj onstj enestene.

. Kommunal bygningsmasse og kommunale anlegg skal være dimensjonert i forhold til
reelt behov og være i henhold til forskriftsmessige krav.

. Arealplanleggingen skal være ((føre vam i forhold til naturhendelser og
klimaendringer.
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Etterord:

.
, Folk skaper steder, ikke bare gjenom sitt antall, men også ved sine

holdninger og handlinger. Innbyggernes deltakelse i utviklingen av
sitt nærmiljø er avgjørende, og kultur er fellesnevner hos mange av
de lokalsamfunn som jobber best.
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KOMMUNAL- OG

MODERNI SERINGSDEPARTEMENTET

Dato: 14. mai 2014

Saksnr.: 14/3975

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og
leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma

1. BAKGRUNN, SAMANDRAG OG H0YRINGSFRIST

Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå nærare Prop. 95 S (2013-2014)
Kommuneproposisjonen 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidd eit
framlegg til lovendring som styrker den statlege kontrollen med økonomien til kommunane.
Føremålet med framlegget til lovendring er å sikre at kommunane ikkje gjennomfører
uheldige økonomiske disposisjonar og strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma.
Framlegget til lovendring går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige
leigeavtalar ikkje er gyldige før dei er godkjende av fylkesmannen. Departementet vil leggje
opp til ei effektiv og ubyråkratisk handsaming av søknader om godkjenning av låneopptak
osb.

Ei føresegn om statleg økonomisk kontroll gjaldt òg i forkant av forvaltningsreforma i åra
2007 ti12009, sjå Ot.prp. nr. 14 (2006-2007) Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll
medfylkeskommunenes økonomifram tilforvaltningsreformens ikraftredelse). Departementet
ber om synspunkt på framlegget til lovendring.

Høyringsfristen er 25. iuni 2014. Høyringsfråsegner kan sendast til postmottak~kmd.dep.no
eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Vi ber
om at høyringsinstansane vurderer om saka bør leggjast fram for eller sendast vidare til
underliggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista.

Framlegget til lovendring gjeld for budsjettåra 2015-2017. Departementet tek sikte på at lov-
endringa skal gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter dagen då høyrings-
notatet blei sendt ut.

2. GJELDANDE RETT

2.1 Kontroll etter kommunelova
Med heimel i kommunelova fører departementet kontroll med enkelte økonomiske
disposisjonar i dei kommunane som er underlagde vilkårsbunden kontroll og godkjenning. I
tråd med prinsippa i kommunelova er slik kontroll først og fremst grunngjeven med omsynet
til den økonomiske balansen i den enkelte kommunen på kort og lang sikt, og ønsket om å
ivareta nasjonaløkonomiske omsyn og unngå press på staten om auka overføringar. Dei mest
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sentrale kontrollområda er kontroll med den økonomiske balansen i årsbudsjetta og
godkjenning av lån og garantiar. Kontrollen kan vere generell og gjelde for alle kommunar

(på bokmål kalla "ubetinget kontroll") eller vere vilkårsbunden (på bokmål kalla "betinget
kontroll"). Den statlege kontrollen kan variere ut frå kva type vedtak det er tale om.

Lovlegkontroll
Kommunelova har ein generell regel om lovlegkontroll i § 59. Etter § 59 nr. 5 kan
departementet på eige initiativ ta ei avgjerd opp tillovlegkontroll. Departementet kan
lovlegkontrollere både vedtak om årsbudsjett, låneopptak og andre økonomiske disposisjonar.
Lovlegkontroll er ein etterfølgjande kontroll, som inneber at vedtaket kan bli kjent ugyldig av
statlege styresmakter dersom vedtaket strir mot lov. Dette inneber til dømes at eit budsjett-
vedtak kan setjast i verk før lovlegkontrollen er gjennomført.

Kommunelova har ein særregel om lovlegkontroll av vedtak om årsbudsjett for kommunane
som er registrert i Register om vilkårsbunden godlgenning og kontroll (ROBEK). I § 60 nr. 2
heiter det at departementet skal føre kontroll med at vedtaket i kommunestyret om årsbudsjett
er lovleg for kommunane som er registrert i ROBEK. Kommunelova § 46 slår fast at
årsbudsjettet skal vere i økonomisk balanse og at det skal vere realistisk. Ein lovlegkontroll
inneber at i dei tilfella der årsbudsjettet ikkje er i økonomisk balanse ogleller inntekts- og
utgiftssida ikkje kan seiast å vere realistisk budsjettert, skal departementet oppheve
budsjettvedtaket. Då er vedtaket ikkje lenger gyldig, og kommunestyret må gjere eit nyt
budsjettvedtak. Fullmakta til å føre kontroll med primærkommunane er delegert til

fylkesmannen.

Godkjenning
Statleg godkjenning av kommunale vedtak er eit sterkare verkemiddel enn lovlegkontroll.
Krav om statleg godkjenning inneber at eit vedtak i kommunestyret ikkje er gyldig før det har
blitt godkjent av statlege styresmakter. Ei godkjenning av eit vedtak inneber både ein lovleg-
kontroll og ein kontroll av realiteten i vedtaket, det vii seie om vedtaket er tenleg. Krav om
godkjenning inneber at to instansar må medverke for at det skal kunne gjerast eIt gyldig
vedtak. A v omsyn til det kommunale sjølvstyret, er praksis at det skal mykje til før statleg
styresmakt prøver om kommunale vedtak er føremålstenlege.

Statleg godkjenning blir nytta i samband med to typar økonomiske disposisjonar: lån og
garantiar. Det følgjer av kommunelova § 60 at for dei kommunane som er registrerte i
ROBEK, skal vedtak om opptak av lån og langsiktig avtale om leige av bygningar, anlegg og
varige driftsmiddel som gjev utgifter utover dei fire neste budsjettåra, godkjennast av
departementet før vedtaket er gyldig. Den enkelte kommunen pliktar å orientere
kontraktsmotparten dei vil inngå avtale med, om kravet om godkjenning. Dette er ei
vilkårsbunden ordning som heng saman med den økonomiske situasjonen i kommunen.
ROBEK-registeret har både positiv og negativ truverde. Det vil seie at alle som konsulterer
registeret, skal vere sikre på at dei registrerte opplysningane er korrekte, og at dei kommunane
som ikkje er registrerte i registeret, ikkje er underlagde reglane om vilkårsbunden
godkjenning.

Det følgjer av kommunelova § 51 nr. L at alle vedtak om garanti ar skal godkjennast av
departementet. Fullmakta til å gje godkjenning er delegert til fylkesmennene når det gjeld
primærkommunane. For garantiar eksisterer det altså ei generell, ikkje ei vilkårsbunden,
godkjenningsordning. Ein garanti blir først ei utgift for kommunen dersom garantiansvaret
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blir gjort effektivt, og garantiar inneber dermed ei større uvisse enn lån når det gjeld framtidig
økonomisk handlefridom og forpliktingar. Kommunereforma fører ikkje til auka behov for
kontroll med kommunale garantiar.

2.2 Kontroll etter inndelingslova når utgreiing om samanslåing er sett i gang
N år utgreiing om samanslåing eller deling (inndelingslova § 3 andre ledd bokstav b) er sett i
gang, kan departementet føre kontroll med om budsjettvedtaka i dei aktuelle kommunane er
lovlege. Lovlegkontrollen går ut på å vurdere om budsjettvedtaket er i samsvar med krava i
kommunelova § 46 om at budsjettet skal vere realistisk og i økonomisk balanse.

Ved handsaminga av Prop. 109 L (2012-2013) Endringar i inndelings/ova blei den statlege
kontrollen med økonomien i forkant av inndelingsendringar ikkje lenger obligatorisk, men
opp til skjønet til fylkesmannen. Grunngjevinga var at det ikkje er naudsynt å føre kontroll i
kvart tilfelle eller i heile perioden mellom utgreiinga og gjennomføringa.

3. DEPARTEMENTETS VURDERINGAR

Per mai 2014 er 5 L kommunar registrerte i ROBEK. Dei aller fleste kommunane er dermed
frie til å ta opp lån så lenge låneopptaket knyter seg til eit lovleg låneføremåL. I forkant av
samanslåingar kan lånegjelda auke fordi det sitjande kommunestyret kan investere og velte
kostnadane over på den nye, større kommunen. Departementet ser behov for sterkare statleg
kontroll med kva for økonomiske forpliktingar den enkelte kommunen tek på seg i forkant av
kommunereforma. Dette er bakgrunnen for at departementet vil vite kva høyringsinstansane
meiner om at alle kommunar frå og med budsjettåret 2015 til og med budsjettåret 2017, blir
underlagde krav om statleg godkjenning av låneopptak og enkelte langsiktige leigeavtalar, sjå
nærare om framdrifta i kommunereforma i Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen
2015. Framlegget til lovendring gjeld ikkje fylkeskommunane.

Kravet om statleg godkjenning skal førebyggje at lån, investeringar eller lokaliseringar lokalt
skaper usemje mellom kommunar som kan vere aktuelle kandidatar for samanslåing. For å nå
måla i kommunereforma, kan det vise seg vesentleg å unngå at investeringar og lokaliseringar
dei komande åra snevrar inn kva for inndelingsendringar som lokalt blir oppfatta som
aktuelle. For at dei samanslåtte kommunane etter reforma ikkje skal m svekka handlefridomen
sin, er det vesentleg å unngå auka opplåning i forkant av reforma og å sørgje for at nye bygg
osb. ikkje mr ei lokalisering som gjer drifta av den nye kommunen vanskelegare.

I dei tilfella der investeringane til dømes har karakter av strategiske tilpassingar i forkant av
kommunereforma, vil departementet kunne la vere å godkjenne, heilt eller delvis, at
kommunen tek opp lån eller inngår ein langsiktig leigeavtale, sjølv om føremålet isolert sett
skulle vere lovleg. Kravet om statleg godkjenning av lån osb. er meint å hindre reint
strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma. Det er ikkje tenleg å legge
avgrensingar på investeringsnivået i seg sjølv. Dersom ein kommune er i økonomisk balanse,
skal fYlkesmannen ikkje nekte eit lån utifrå ei rein økonomisk vurdering.

Denne styrkinga av den statlege kontrollen krev ei endring i kommunelova. Endringane vil
innebere at også dei kommunane som ikkje er registrerte i ROBEK etter kommunelova § 60
nr. 1, vil bli underlagde lånegodkjenning. For kommunane vil dermed denne statlege,
økonomiske kontrollen gjelde utan vilkår for budsjettåra 2015-2017.
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ROBEK er eit register over dei kommunane som er underlagde vilkårsbunden kontroll etter
§ 60 nr. 1. Departementet tek sikte på å gje informasjon på nett stade n til ROBEK om eIt
eventuelt nytt krav om statleg godkjenning i § 60 nr. 6. Informasjonen på nettstaden om
kravet om statleg godkjenning av låneopptak osb. etter framlegget til lovendring, vil ikkje ha
rettsverknader, i motsetning til den ordinære registreringa av kommunar i ROBEK, sjå § 60
nr. 4 andre punktum. Framlegget til lovendring vil innebere at enkelte vedtak ikkje vil vere
gyldige utan statleg godkjenning. Den enkelte kommunen pliktar etter framlegget å orientere
kontraktsmotparten dei vil inngå avtale med, om kravet om godkjenning.

Kravet om statleg godkjenning av låneopptak og langsiktige leigeavtalar vil vere knyt til
kommunestyret sine vedtak. Ved handsaminga av investerings delen i årsbudsjettet skal
kommunestyret vedta investeringane som skal gjennomførast og korleis investerings-
porteføljen skal finansierast. I samband med dette gjer kommunestyret vedtak om eventuelle
låneopptak, det vil ofte seie ei endring av låneramma. Leigeavtalar der alt det vesentlege av
økonomisk risiko og kontroll med det underliggjande leigeobjektet er gått over på leigetakar

(finansiell leasing), skal etter god kommunal rekneskapsskikk handsamast som ei låne-
finansiert investering i budsjett og rekneskap. Det inneber at slike avtalar vil bli handsama av
kommunestyret og vil bli omfatta av eit krav om godkjenning. Leigeavtalar som er inngått på
administrativt nivå som ei disponering av budsjettet, vil ikkje vere omfatta av eit krav om
godkjenning. For dei fleste kommunane vil framlegget til lovendring i praksis innebere at eitt
vedtak per år må ha statleg godkjenning. I tilegg kjem eventuelle budsjettrevisjonar i løpet av
året der kommunen gjer vedtak om å ta opp nye lån.

Kompetansen til å godkjenne kommunale låneopptak osb. er i framlegget til lovendring lagt
til fylkesmannen. Fylkesmannen har inngåande kjennskap til alle kommunar i fylket og deira
økonomi og utfordringar. Fylkesmannen har òg kjennskap til kva for inndelingsendringar som
vil kunne vere aktuelle lokalt. Samla sett har fylkesmannen eit godt grunnlag for å føre den
naud synte kontrollen med låneopptaka til kommunane i forkant av kommunereforma. Dersom
ei inndelingsendring har kome langt og det er etablert ei fellesnemnd etter inndelingslova
§ 26, kan det vere tenleg at fellesnemnda gjev fråsegn om budsjettet og økonomiplanen for
dei involverte kommunane, sjå rundskriv H-01/07.

Det vil vere tenleg om fylkesmannen fram til utgangen av 2017 også skal vurdere om låne-
opptak eller langsiktige leigeavtalar i kommunar registrerte i ROBEK etter kommunelova
§ 60 nr. 1, er strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma.

Fylkesmennene handsamar normalt søknader om lånegodkjenning raskt. Det er truleg ikkje
behov for å setje fristar for fylkesmannen si sakshandsaming av søknader om låne-
godkjenning. Departementet legg ti grunn at kommunane bør kunne vente effektiv saks-
handsaming og svar innan rimeleg tid.

Når sentrale st yre sm akter vurderer å auke den statlege kontrollen retta mot kommunane, må
ein vege omsynet til det kommunale sjølv styret mot det statlege behovet for kontroll.
Inndelingslova legg rammene for lokalt initierte prosessar fram mot inndelingsendringar. Ved
gjennomføring av ei nasjonal kommunereform blir inndelingsendringar eit tema for alle
kommunar. For å sikre samanslåtte kommunar etter kommunereforma dei best moglege
vilkåra for drifta og utviklinga vidare, kan det vere behov for st yrka statleg kontroll i åra fram
mot reforma. Utover desse tiltaka vil det truleg ikkje vere behov for avgrensingar på dei
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økonomiske disposisjonane til kommunane eller deira forvaltning av eigendelane i forkant av
kommunereforma.

3.1 Når vil eit krav statleg lånegodkjenning gjelde frå?
Framlegget til lovendring gjeld vedtak om lån som skal takast opp i budsjettåra 2015, 2016 og
2017. Eit lån som er vedtatt som ledd i budsjettvedtaket for 2015 kan først takast opp i 2015.

Departementet tek sikte på at ein eventuell proposisjon til Stortinget blir fremja raskt etter
sommaren 2014 med sikte på vedtak hausten 2014. For å unngå tilpassingar for å kome rundt
kravet om statleg godkjenning, tek departementet sikte på at lovendringa etter vedtaket skal
gjelde frå og med dagen då høyringsnotatet blei sendt ut. Dette inneber at framlegget ti
lovendring vil gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter 14. mai 2014.
Fram til l. januar 2015 vil eit vedtak om låneopptak som ledd i budsjettvedtaket for 2015,
vere av intern karakter og ein plan for komande aktivitet. Grunnlova § 97 er ikkje til hinder
for at ei lov i nokre høve kan gjelde for hendingar eller posisjonar før lova er handsama og
vedteken.

Dette høyringsnotatet blir sendt ut samtidig med at Prop. 95 S (2013-2014) Kommune-
proposisjonen 2015 blir fremja for Stortinget. Høyringa er omtalt i proposisjonen.
Kommuneproposisjonen gjev føringar for rammene for budsjettprosessen i kommunane for
2015 og departementet legg til grunn at framlegget til lovendring i høyringsnotatet i løpet av
kort tid er kjent for kommunane, også ved at dei er høyringsinstansar. Departementet
oppmodar kommunane til å leggje til grunn for arbeidet med budsjetta for 2015 at

fYlkesmannen skal godkjenne vedtak om låneopptak og leigeavtalar i tråd med framlegget i
dette høyringsnotatet. Å leggje ein slik føresetnad til grunn er etter departementets vurdering
inga stor ulempe dersom det likevel ikkje skulle bli fremja ein lovproposisjon eller Stortinget
ikkje er samd i framlegget om å endre lova.

3.2 Avgrensingar iverkeområdet

Framlegget til lovendring gjeld ikkje fylkeskommunale vedtak. Framlegget gjeld heller ikkje
Longyearbyen lokal styre som elles er bunde av kommunelova § 60, sjå framlegget til endring
i svalbard lova § 43. I samråd med Justis- og beredskapsdepartementet er utforminga av
føresegna i svalbardlova forenkla utan at ein tek sikte på realitetsendringar.

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSAR

Handsaminga av søknader om lånegodkjenning vil bli handtert innanfor dei ordinære
rammene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For kommunane vil dei
administrative konsekvensane vere svært avgrensa, men det vil måtte gjerast nyt vedtak i
kommunen dersom fylkesmannen ikkje godkjenner låneopptaket eller leigeavtalen.

Dersom ein kommune ikkje får godkjenning og forpliktingane i ein kontrakt blir broten, kan
kommunen få eit tap på kontraktsrettsleg grunnlag. Departementet viser til at kommunane kan
unngå slike tap ved å informere kontraktsmotpartane og søke om godkjenning før dei lèt seg
binde av avtalar. Ein legg til grunn at slike tap for kommunesektoren som heilskap vil vere
svært avgrensa.
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5. FRAMLEGG TIL LOVENDRINGAR

I

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal
§ 60 nyt nr. 6 lyde:

6. Også for kommuner som ikke er underlagt statlig godkjenning etter nr. 1, er vedtak i
kommunestyret for budsjettårene 2015 til og med 2017 om opptak av lån eller om
langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre
kommunen utgifter ut over fire budsjettår, ikke gyldig før det er godkjent av

fylkesmannen. Kommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere
sine medkontrahenter om kravet om godkjenning.

Il

I lov 17. juli 1925 nr. 110m Svalbard skal § 43 lyde:

Kommuneloven § 59, § 60 nr. 1 til 5 samt kapittel 10 A får tilsvarende anvendelse for

Longyearbyen lokal st yre.

II

Lova tek til å gjelde straks, med verknad frå og med 14. mai 2014.
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