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RAPPORT FINANSFORVALTNING 2013

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Jarl Dokmo
13/191

Arkiv: 250

Saksnr.:
7/13
16/13
21/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
24.04.2013
08.05.2013
03.06.2014

Rådmannens innstiling:

Rapport finansforvaltning 2013 tas til etterretning.

Saksutredning:

I henhold til kommunens reglement for finansforvaltning, sist vedtatt av kommunestyret 8. mai
2013, skal rådmannen minst 2 ganger i året legge fram rapporter for formannskapet som viser
status for finansforvaltningen. I tilegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport
for kommunestyret som viser status og utvikling gjennom året.

Rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:
. Sammensetningen av aktiva og passiva

. Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva

. Løpetid på passiva og plasseringer

. Vesentlige markedsendringer

. Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

. Endringer i risiko eksponering

. Markedsrenter og egne rentebetingelser

Saksutredning:
Pr. 31.12.13 hadde kommunen følgende aktiva:

LamzsiktŽfze vlasserimzer:

Sparebank 1 Forvaltning
N ordea
KLP
Sparebank 1 Forvaltning
Harstad Eiendomsinvest

Sum

Markedsverdi
kr. 77.619.529
(( 76.458.415

(( 35.261.110

(( 25.473.732

(( 1 .828.800

kr. 216.641.586

Avkastning 2013
2,13 %
1,94 %
0,74%

13,88 %
O %

Oppstart 11. 1 0.13

Oppstart 11. 1 0.13
Oppstart 11. 1 0.13
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Vår investering i Harstad Eiendomsinvest AlS har i 2013 ikke gitt ordinær avkastning, men
etter vår vurdering vil denne investeringen på litt sikt kunne gi god avkastning. Selskapet har i
2013 refinansiert sin gjeld som vil gi store besparelser på sine finanskostnader.
Den langsiktige plasseringen er fordelt på følgende aktivaklasser:

Korte renter
Obligasjonsmarkedet
EK-bevis
Aksjer
Eiendom
Kombinasjonsfond

kr. 14.561. 1 88

" 147.070.437

" 5.897.759

" 38.501.889

" i .828.800

(( 8.781.515

Kr.216.641.586

Vekt %
6,72

67,88
2,72

17,77
0,84
4,07

100,00

I følge reglement for finansforvaltningen kan aksjeandelen i langsiktige plasseringer
maksimalt utgjøre 35 %.. Vår samlede aksjeandel ved årets utgang er på 20,49 %.

Avkastningsreferansene har gitt følgende avkastning i 2013:
. Pengemarkedsrenter ST1X 1,60

. Obligasjonsmarkedet ST4X 0,97

. Norske aksjer OSEBX 23,59

. Utenlandske aksjer CIWL 37,55

Sammenholdt med avkastningsreferansene har kommunens avkasning kommet godt ut av
2013 med til dels betydelig bedre resultat.

Kortsiktige plasseringer:

Alle kortsiktige plasseringer er fortatt i rentemarkedet i henhold til reglementet og uten
bindingstid.

Bankinnskudd
Sum likviditet ti driftsformål

Passiva:

Långiver: Fast rente: Flytende

Husbanken
Sparebank 1 NN
Kommunalbanken
KLP IKomm.kreditt

o
O

20.871.700
12.383.000

11.140.730
4.432.041

37.059.180
8.547.358
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Markedsverdi
kr. 11.871.584
kr.11.871.584

Avkastning 2013
0,00 - 2,35 %

Restgjeld pr. 31.12.13 Antall
lån

11.140.730
4.432.041

57.930.880
20.930.358

8

1

10

7
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33.254.700 61.179.309 94.434.009 26

Flytende rente på våre lån varierer mellom 2,09 og 2,85 %

Fastrentelån: kr. 700.000
kr. 2.826.000

kr. 8.857.000

kr. 20.871.700

Rentesats
3,34

4,12
4,50
3,04

Fastrentesats utløper
30.06.17

01.11.15
15.09.1 6
22.08.17

I følge reglementet skal rentebindingstiden være på maksimalt 3 år. Enkeltbindinger kan
likevel være lengre. Alle disse bindingene var foretatt før det nye reglementet ble vedtatt og i
tråd med det forige. Historisk sett har langsiktig rente på om lag 5 % vært vurdert gunstig. På
det tidspunktet disse rente bindingene var foretatt var de å foretrekke framfor flytende rente.
Andel fastrentelån av låneporteføljen er på 35,2 %..

Slik rådmannen ser det, forvaltes kommunens finanser innenfor rammene av det reglementet
kommunestyret har vedtatt.
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KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/525

Arkiv: 251

Saksnr.:
50/12
75/12
22/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
29.11.2012
13.12.2012
03.06.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune har ingen merknader til kommunal- og moderniseringsdepartementets høring
om lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak før iverksetting av
kommunereformen.

Bakgrunn:

Saken fremmes for det tilfellet at kommunen skal avgi høringsuttalelse til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak
og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen.

Saksutredning:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag til lovendring som
styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene i landet.

Forslaget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler for
budsjettårene 2015 - 2017, ikke er gyldige før de er godkjente av fylkesmannen.

Høringsfrist er satt til 25. juni.

Departementet gjør det klart at det skal gjennomføres en kommunereform og viser til Prop. 95
S (2013-2014), kommuneproposisjonen 2015. Hensikten med det fremlagte forslaget er å
sikre at kommuner ikke gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske
tilpasninger i forkant av kommunereformen.

Departementet vurderer at det er behov for å treffe tiltak som skal forebygge at lån,
investeringer eller lokaliseringer lokalt skaper uenighet mellom kommuner som kan være
aktuelle kandidater for sammenslåing.

Lovendringen kommer til å bli utformet som en utvidelse av den retten og plikten som iht.
kommunelovens § 60 i dag er tilagt fylkesmannen mht godkjenning av låneopptak mv. for
ROBEK-kommuner. For budsjettårene 2015, 2016 og 2017 skal fylkesmannen godkjenne alle
kommunenes låneopptak (ikke fylkeskommunene).
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Vurderine::

Rådmannen har gått gjennom forslaget til lovendring. Høringsforslaget vedlegges i sin helhet.
Fra administrasjonens side blir dette en synliggjøring av trykket som ligger i
kommunereformen. Nå er det alvor.

Kommunestyret vil i annen sak få en orientering om kommuneproposisjonen 2015 generelt,
fremdrift i arbeidet med endret kommunestruktur , organisering av arbeidet og ulike øvrige
tiltak departementet tilrår i proposisjonen. Når denne behandles nå i vårsesjonen på Stortinget
vil hovedlinjene for reformen være lagt.

Lovforslaget som i denne saken legges frem av departementet er ingen overraskelse. Lignende
tiltak var sist gjennomført i forkant av forvaltningsreformen, refOt.prop. nr. 14 (2006-2007)
Om lov om endringer i kommuneloven. Den gjaldt da kontroll med fylkeskommunens
økonomi frem til forvaltningsreformens ikrafttredelse.

Rådmannen merker seg at man ikke tilrår annet enn en nødvendig tidsavgrenset lovendring om
forhold på passivasiden i kommunebalansen og at ordningen i praksis vil bli fulgt opp av

fylkesmannen. Vi legger også merke til departementets vurderinger om at ordningen ikke skal
avgrense kommunestyrene sin rett til å priorite ordinære investeringer og investeringsnivået.
Dersom en kommune er i økonomisk balanse, skal fylkesmannen ikke nekte et lån utifra en
økonomisk vurdering.

Rådmannen er tilfreds med at departementet finner å avgrense den økte statlige kontrollen slik
det følger av denne lovendringen og merker seg at departementet søker å veie behovet for økt
statlig kontroll under reformperioden mot kommunenes selvstyrerett. Departementet skriver at
utover de foreslåtte tiltakene vil det trolig ikke være behov for avgrensninger på de
økonomiske disposisjonene til kommunene eller deres forvaltning av eiendelene i forkant av
kommunereformen. Det oppfattes som betryggende i forhold til kommunenes selvråderett og
muligheter til å bruke kommunale eiendeler og aktiva som positive elementer i forestående
diskusjoner med aktuelle sammenslåingskandidater.

Virkningstidspuktet for den planlagte lovendringen tilsier at lovendringen vil gjelde for alle
vedtak om budsjett for 2015 som blir gjort etter 14. mai 2014 (dato for utsending av
høringsdokumentet). Frem til 1. januar 2015 vil et vedtak om låneopptak som ledd i
budsjettvedtaket for 2015, være av intern karakter og en plan for kommende aktivitet.

Forslaget til lovendring er grundig redegjort for i så vel Prop. 95 S, kommuneproposisjonen
som i høringsforslaget. For administrasjonen i kommuen anses det uten betydning om Beiarn
kommune avgir uttalelse eller ikke. Vi overlater til det politiske miljø å vurdere om man vil
markere sitt standpunkt med en høringsuttalelse. Høringsdokumentet vedlegges som et
eventuelt grunnlag for slik uttalelse.

Vedlegg:
Høring - Lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før
iverksetting av kommunereformen.
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DET KONGE LEGE KOMMUNAL-

OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Ifølgje liste
1 4 MAI 2014

Ark.kode p

Kassasjon

Dykkar ref Vår ref Dato

14/3975-3 14.05.2014

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

Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå Prop. 95 S (2013-2014) Kommune-
proposisjonen 2015. Departementet har utarbeidd eit framlegg til lovendring som styrker den
statlege kontrollen med økonomien til kommunane. Framlegget går ut på at kommunale
vedtak om låneopptak og langsiktige leigeavtalar for budsjettåra 20 L 5-20 17 ikkje er gyldige
før dei er godkjende av fylkesmannen. Høyringsfristen er 25. juni 2014.

Høyringsfråsegner kan sendast til postmottak~kmd.dep.no eller til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Postboks SL 12, Dep 0032 Oslo, merka sak 14/3975. Vi ber
høyringsinstansane vurdere om saka bør leggjast fram for eller sendast vidare til under-
liggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista. Vi gjer merksam på at
alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet.

Med helsing

Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Siri Halvorsen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høyringsnotat

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur

Postadresse
Postboks 8 i i 2 Dep
NO-0032 Oslo
postmottakêkmd.dep.no http://ww.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Sakshandsamar
Martin Hill Oppegaard
22 24 68 05

mopêkmd.dep.no
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KOMMUNAL. OG

MODERNIS ERINGSDEP ARTEMENTET

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 HØYRINGSFRIST

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 til 2009, sjå Ot.prp. nr. 14 (2006-2007) Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll
med jjlkeskommunenes økonomi fram tilforvaltningsreformens ikrafitredelse). Departementet
ber om synspunkt på framlegget til lovendring.

Høyringsfristen er 25. juni 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 til 10vlegkontrol1. Departementet kan
lovlegkontrollere både vedtak om årsbudsjett, låneopptak og andre økonomiske disposisjonar.
Lovlegkontroll er ein etterfølgjande kontroll, som inne b er 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 godkjenning og kontroll (RO BEK). 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 nytt
budsjettvedtak. Fullmakta til å føre kontroll med primærkommunane er delegert til
fylkesmannen.

Godkjenning
Statleg godkjenning av kommunale vedtak er eit sterkare verkemiddel enn 10vlegkontrol1.
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 vil 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 !eige 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 § 5 L nr. 1 at alle vedtak om garantiar 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
Når 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
lov lege. 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 inndeUngslova 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 20 L 4 er 51 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 få svekka handlefridomen
sin, er det vesentleg å unngå auka opplåning i forkant av reforma og å sørgje for at nye bygg
osb. ikkje får 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 ten leg 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. l, 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 nettstaden 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 investeringsdelen 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 tillegg 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
naudsynte 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-O 1107.

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 kommunelov a
§ 60 nr. l, 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 til grunn at kommunane bør kunne vente effektiv saks-
handsaming og svar innan rimeleg tid.

Når sentrale styresmakter vurderer å auke den statlege kontrollen retta mot kommunane, må
ein vege omsynet til det kommunale sjølvstyret 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 tru leg 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 inne ber at framlegget til
lovendring vil gjelde for vedtak om budsjettet for 20 L 5 som blir gjort etter L 4. mai 20 L 4.
Fram til l. januar 20 L 5 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
20 L 5 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. A 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 lokalstyre som elles er bunde av kommunelova § 60, sjå framlegget til endring
i svalbardlova § 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 mr 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 L 992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal
§ 60 nytt nr. 6 lyde:

6. Også for kommuner som ikke er underlagt statlig godkjenning etter nr. l, 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 L 925 nr. L L om Svalbard skal § 43 lyde:

Kommuneloven § 59, § 60 nr. L til 5 samt kapittel L O A mr tilsvarende anvendelse for
Longyearbyen lokalstyre.

II

Lova tek til å gjelde straks, med verknad frå og med 14. mai 2014.
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Sak 24/14

NYE TJENESTEAVTALER - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG LEDSAGING
AV PASIENTER TIL BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Movik
12/27

Arkiv: FOO

Saksnr.:
1/12
4/12
24/14
I

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.01.2012
26.01.2012
03.06.2014

Rådmannens innstiling:

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til to nye tjenesteavtaler nr. 12 og 13 - tilsetting
av turnusleger og ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten mellom
Nordlandssykehuser HF og Beiarn kommune

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i 2012 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom
Nordlandssykehuset HF og Beiarn kommune. Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger
kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. Disse avtalene regulerer samarbeidet
mellom kommunene og helseforetakene.

I Overordnet samarbeidsavtale pkt 5 andre ledd har parene avtalt K.å inngå avtale om
medisinsk følget j eneste, og om ledsagertjeneste ved pasienttransport og under opphold i
helseinstitusj om)

I følge Forskrift om praktisk tjeneste(turnustjeneste) for lege ved loddtrekning)), og Forskrift
om spesialistgodkjenning § 12 skal helseforetakene og kommunene ha ansvaret for ansettelse
av turnusleger.

Disse to nye tjenesteavtalene har vært til høring i kommunene og er behandlet i Overordnet
samarbeidsorgan (OSO) 25.02.14:

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) gjorde i sak 10/2014 slik enstemmig vedtak:

1. 080 viser ti forslagene for nye tjenesteavtaler knyttet ti rekruttering av turnusleger og ledsaging

av pasienter ti spesialisthelsetjenesten.

2. 080 anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å gjøre vedtak i henhold ti de vedlagte
forslagene, inkludert endringen vedtatt enstemmig i 080. Avtalene vedlegges referatet

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig behandling.
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Saksutredning:
Tjenesteavtale 12, tilsetting av turnusleger:

Fra og med 2013 er det innført nyordning med søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede
leger. Det som er nytt er at nyutdanede leger må søke på vanlig måte i henhold til ordinær
ansettelsesprosess. Stilinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting
skjer lokalt.

Formålet med den nye tjenesteavtalen er:

(d klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder forvaltningen av ny
søknads basert turnustjeneste for nyutdannede leger. Samt bidra til en god prosess som skal
ivareta kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interessen).

Turnuslegene har obligatorisk 12 måneder i Helseforetaket, og 6 måneder i
kommunehelsetjenesten. Helseforetaket har arbeidsgiveransvar når de er ansatt der, og
kommunen har ansvar når de er ansatt i kommunehelsetjenesten.

Forskrift om spesialistgodkjenning § 12 pålegger partene i samarbeid å lyse ut
turnuslegestilingene koblet, slik at den som tilsettes får anledning å gjennomføre en samlet
turnustj eneste.

Tjenesteavtale 13, bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og
ved innleggelse i sykehus(Ledsageravtalen):

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

Formålet med denne avtalen er:

((å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre kommunens og
helseforetakets ansvar ogforpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved reise til og
fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus.))

Vurdering:
Beiarn kommune har et godt samarbeid og samhandler bra med Nordlandssykehuset.
Tjenesteavtalene som allerede er inngått er med på å regulere samarbeidet, og de bidrar til at
samhandlingen går godt.
De nye tjenesteavtalene har vært gjennomgått av kommuneoverlege Hege A Jørgensen,
avdelingsleder for hjemmetjenesten ørjan Kristensen, avdelingsleder for Beiarn sykehjem
Elisabeth Lileeng, og kommunalleder for omsorg Lisbeth Movik. De har vært på høringsrunde
i kommunene og OSO har vedtatt de slik som de foreligger.
Vedlagt avtaletekst vil være nyttig i den videre samhandlingen med Nordlandssykehuset HF.

Vedlegg:
Tjenesteavtale 12 og 13

Side 10 av 16



VeJk'191~' i:i/il- -l1

Mappe: OSO 25.2.14

Vedtatt i sak 10/2014 i osa som anbefaling til kommunene og

Nordlandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 12 om tilsetting av turnusleger

Mellom xxxxx kommune

og

Nordia ndssykehuset

1



1. Parter

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

2. Bakgrunn

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

Fra og med 20 L 3 er det innført nyordning med søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannende leger.

Den nye ordningen innebærer at turnusordningen for nyutdannede leger gjøres søknads basert og turnuslegen
søker på turnusstillingen og ansettes i henhold til ordinær ansettelsesprosess som i arbeidslivet for øvrig.
Stilinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt.

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

4. Lover, forskrifter og veiledere

4.1 Forskrifter

. FOR-2000- L 2-21- 1384 Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillnger for
Jeger - Spesialistgodkienningsforskriften (Iovdata,no)

. FOR-200l-l2-20-1549 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning-
Forskrift om turnustieneste fordelt ved loddtrekning (lovdata.no) Gjelder i en overgangsperiode til høsten
2013.

. FOR-2005- 12. L 9- L 653 Forskrift om veiledet tjeneste for å fã adgang til ã praktisere som allmennlege
med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (Jovdata.no)

. FOR-2000-12-21-1379 Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisenstbrskríften (lovdata.no)

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

4.2 Veileder

Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell

l. utgave

http://he Ised irektol'ateLno/helsepersonel I/turnusordn ing. for- 

leger/Documents/Ny turnusordning veiledningsmateríell l.pdf

hUr:/ /helsedirektoratet.no/hels eperson el I/turnusordning- for-Ieger/soke-pa-stil lingIS ider/default .aspx

httr:/ /he l sed irektoratet.no/helsepersonel I/turn usordning - for- le ger/Sider/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 tumusportalen. Direktoratet fastsetter antallet turnusstilinger 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 turnusstilinger i kommunehelsetjenesten, bistå
helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstillingene og føre tilsyn med at turnustjenestens
innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav.

Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen 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 turnuslegen de 6 månedene den er ansatt i kommunen. Turnuslegen
inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger med de rettigheter og pUkter som følger av arbeidsforholdet.
Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og
at tilfredsstilende veiledning etableres. Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta Î
aktiviteter for å oppfylle målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste. "
Jf. FOR.2005. L 2-19-1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmenn lege med
rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (Jovdata.no)

6. Tilsettingsprosess i foretaket.

6. J Utlysning av turnuslegestilinger
Turnuslegestillngene utlyses koblet med helseforetaket og kommunehelsetjenesten i Helsedirektoratets
turnusportal med en felles utlysningsannonse ihht. Helsedirektoratets tidsfrister.

HR-avdelingen ved Nordlandssykehuset utarbeider annonsen.

Turnuslegene tisettes 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 turnuslegestilling vil være l. mars og l. september.

Kobling sykehus - kommune.

ForetaWsvkeh us Kommuner
Bodø- 30 Saltenkommunene
tumusleger

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

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

l. Formalkriterier

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

2. Kriterier som vektJegges

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

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 tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en balansert
sammensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested.

Representanter for innstillingsutvalget 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 tilsettes da de samme
søkerne kan søke stilinger i andre foretak.

HR- avdelingen foretar den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbl'ev innen gitte tidsfrister.

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

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

Ved uenighet, kan kommunen utføre egen tilsetingsprosedyre .

Formelt tilsettingsbrev sendes fra den enkelte kommune til turnus legen så snart som råd etter at melding fra

helseforetaket/sykebuset er gitt.

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

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

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 erfaringstibakeføring.

A vvik og/eller uenighet/er og/eller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i overordnet

samarbeidsavtale mellom xxx kommune og xxx.x 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 å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

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

Dato og underskrif

Sted og dato: Sted og dato:
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JeJMíî1 ~ 12/2+ -+9

Mappe: OSO 25.2.14

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

Tjenesteavtale nr. 13

mellom

XX kommune

og

NORDLAN DSSVKEHUSET HF

om

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

og ved innleggelse i sykehus

(Ledsageravtalen)

1



L. Parter

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

2. Bakgrunn og avtalens omfang

Denne tjenesteavtalen er inngått j 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/overnatting for ledsager som faller inn under Syketransportforskriftens § io c - 2.
setning, blir særskilt omtalt under punkt 8.4.

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er 11 sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre
kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters 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

ferdigstllelse.

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 ti/lfra spesiaJisthelsetjenesten
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-20l 1-06-24-30 (hotjl)

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

. Lov om pasient- og brukerrettigheter, LOV - i 999-07-02-63 (pasrhl)

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

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

dekning av utgifer vedpasienters reise for undersøkelse el/er behandling).
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Brev fra Sosial- og helsedirekloratet av 9. juli 2007 som regulerer kostnader ifm sykehusopphold
bltP:jYiY'Y'.!itJst!iJwnç,t~n9l-19lß-t&t-\.YÇikLIQl!qllngsJJ.tla.Le.Js~l/H~be.:()-iiisolgstjt:nesttr/t\n.sYfi¡::.kQS.tIJiQtr:
k()rrJJ111i:lltkans~J!a:fQrQ'J1i-ç!.s_~:,~'ykghll§'9-iJ.p-hQ).9J

6. Barns rett ti 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 ã 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 i sykehuset.

1. 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. I denne vurderìngen vil blant annet følgende forhold bli
vekt lagt:

. Pasientens forflytningsevne

. Pasientens orienteringsevne

. Pasientens evne til å kommunisere (tbrstå 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 til spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til ledsager etter bestemmelsene i syketransportforskriften. Lege eller den denne delegerer
myndighet til, har ansvar for å 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 å kunne tã til gode tienester for den enkelte bruker. i denne
avtalen forplikter partene seg til å samarbeide om å etablere en god ledsagertjeneste.

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 tã
dekket nødvendige utgifter forbundet med det å 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 § lOe
-2. setning hvor kommunen iht pkt 8.3 har ordnet ledsager, gjelder følgende:

lønn dekkes etter syketransportforskriftens satser. tid som tibringes på hotelJ annet overnattingssteder
uten pasient pfi samme rom regnes ikke som reise~/arbeidstid.
kostgodtgjørelse i h t syketransportforskriftens ved over 12 timers fTavær fra hjemmet.
full dekning av overnatting på NLSH sine avtalehotell. (Dette punkt går utover syketransportforskriftens
dekning)

8.S.0ppgjør mellom NLSH v/Pasientreiser og kommunen

I utgangspunktet skal billgste rutegående transport benyttes både ved reise ti og reise fra NLSH. Dersom drosje
er medisinsk nødvendig skal denne rekvireres av lege.

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

9. Ledsager ved innleggelse i sykehus

9.1.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 *nester fremgår. Slik plan skal utarbeides i samarbeid
med kommunen og pasienten/pårørende. Der det er aktuelt skal slik plan inneholde bestemmelser om
tumusordning 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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L særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må yte kommunale tjenester også under oppholdet, jf brev
fra Sosia/- og helsedirektoratet av 9. juli 2007 og brev fra Hdir datertlO.6.20J J.

Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag.

9.3.Ledsagerens rolle og oppgaver

Partene skal sikre at ledsageren 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
benytes til behandlingsrettet arbeid inne på sykehuset.
Ledsager retter seg etter rutiner og regler for den 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
tikommer denne under oppholdet på sykehuset

9.4.ßetaling/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.

i 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 ogsã 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 HF For XXXXXXX kommune
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Sak 25/14

TROLIVEIEN VEILAG SA - SØKNAD OM UTGIFTSKOMPENSASJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank R. Movik
12/1 163

Arkiv: 073

Saksnr.: Utvalg

25/14 Formannskapet
Møtedato
03.06.2014

Rådmannens innstillng:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000,- i utgiftskompensasjon avslås.

Avslag begrunnes i at kommunens nedklassifiseringsvedtak fra 2012 var lovlig fattet, og at
Beiarn kommune i perioden 01.10.12 til 01.05.14 ikke hadde ansvar for kostnader og utgifter
på Troliveien. Videre har Troliveien Veilag SA tidligere fått innvilget omsøkt beløp på kr.
30.000 til innfrielse av lån brukt som delfinansiering av oppgradering.

Saksutredning:

I brev datert 21.04.14 søker Troliveien Veilag SA om utgiftskompensasjon på kr. 90.000.
Søknad har bakgrunn i tidligere vedtak om å privatisere Troliveien, og kommunestyrets vedtak
17.02.14, sak 2/14, hvor Beiarn kommune tilbyr å oppta Trolivein som kommunal vei.

Søknadsbeløp tilsvarer Troliveien SA sine kostnader til stiftelse, administrasjon og
oppgradering av Trolivein - tilsvarende tilknytningsavgift på kr. 2500 pr. medlem i veilaget.
Det vises til at veilaget i perioden veien var privat har båret kostnadene til drift og vedlikehold
av veien, samt har utført en betydelig oppgradering av veien.

Bakgrunn:

Et vedtak om nedlegging av offentlig vei er å betrakte som en politisk avgjørelse, og kan
således ikke påklages med grunnlag i Forvaltningsloven eller Vegloven. Vedtak om
nedlegging av veier kan være følbart for brukere av veien, men det påhviler ikke kommunen
noen plikt på å sette veien i god stand før nedleggelse.

I september 2013 vedtok Beiarn kommunestyre nye kriterier for klassifisering av kommunale
veier. Med bakgrunn i disse kriteriene ble det i februar 2014 fremlagt ny politisk sak hvor alle
kommunale veier, samt private veier omfattet av omklassifisering i 2012, ble gjennomgått på
nytt. I vedtak i februar 2014 bestemte kommunestyret å tilby Troliveien, Ramskjellveien og
Øines-Nordland opptatt som kommunale veier.

Det kan etter rådmannens vurdering ikke stiles spørsmål ved at nedklassifiseringsvedtak fra
2012 var lovlig, og at kommunen ut fra dette ikke har et ansvar for kostnader og utgifter på
veiene i den perioden de er private. I denne saken er det videre et moment at Troliveien Veilag
SA i søknad datert 21. 11.13 om gjenopptak av Troliveien som kommunal vei, søkte om
tilskudd til innfrielse av lån på kr. 30.000,- benyttet til delfinansiering av opprustningen av
veien. Kommunestyret vedtok i forbindelse med klassifiseringssaken å gi tilskudd som
omsøkt.
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Vedlegg:
Søknad om utgiftskompensasjon fra Troliveien Veilag SA - datert 21.04.14
Søknad om gjenopptak av Troliveien som kommunal vei - datert 21.1 1.13
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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 Veilag SA søker med dette om å få 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 bãret
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 ãr å tilby å oppta Troliveien opp til grensen til
Troåbakk 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

C1vi.~.~dL
løt~d Sa nde
Styre leder

Vedlegg: Protokoll fra generalforsamling.

Bei.arn Km~~--.l
lSaksii ~--r__..._O,.nt, H~Ji87zt--

._~;¿
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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 Trolid, 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 Ullian Osbak, 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 å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av eventuelle fullmakter

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

ble god kjent.

4. Styrets årsmelding og regnskap for 2013

· Styrets årsberetning for 2013 ble gjennomgått og debattert.

o Generalforsamlingen vedtak enstemmig at under punktet som omhandler;

situasjonen hittl 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 i 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

Troliveien opp til grensen mot Troãbakk Veiforening BA.

. Fremlagt revidert regnskap ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
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5. 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
TroJiveien. Likhetsprinsippet i forhold til andre veier med samme vedtak, og den korte
virketiden til veilaget var momenter generalforsamlingen mente måtte medtas i søknaden.

Tro oes, d. e. n 16.04.2.. O. 14 i. .
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Terje Winther
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Troliveien Vei lag 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 í Troliveien Vei lag 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 I/Storbakkan" til"Troåbrua"
Grunneier Trond Arne Solås har fått opprustet sin del av veien opp ti 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 Vei lag SA

løiJ:;~t
ø-ind Sande
Styrelede r

2 1 NOV 2013

-'r"- .._.._---,A,k.kode P

Ark.kode S

Avdeling I

KassasiOI

Vedlegg: Foreløpig regnskap og balanse, 2013



Troliveien Vei/ag SA Side

Balanse
Pr. 31.12.2013

Dato

Tid

22.10.2013

11 :47:50

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterlelle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

1155 Oppgradering, Troliveien

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Sum varige driftmidler

Finansielle anleggsmidler

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

0,00

91 858,00

91 858,00

91 858,00

0,00

91 858,00

Omløpsmidier

Varer

Fordringer

Sum fordringer

Investeringer

Sum investeringer

1920 Bankinnskudd

1925 Kapjtalkonto

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidier

Sum eiendeler

0,00

0,00

0,00

5579,10
10000,00

15579,10

15579,10

107437,10

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

2005 Egenkapital, (Tilknytningsavgif)

Selskapskaplta I

Sum Innskutt egenkapital

Oppqent 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
Side 2 Dato

Tid

22.10.2013

11 :47:50

Pr. 31.12.2013

2400 Leverandørgjeld .6 683,00

Leverandørgjeld .6683,00

Sum kortiktig gjeld .6 683,00

Sum gjeld -36 683,00

Sum egenkapital og gjeld .126 683,00

Ikke fordelt underskudd -19245,90
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REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/210

Arkiv: 250

Saksnr.:
8/13
15/13
26/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
24.04.2013
08.05.2013
03.06.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes vedlagte reglement for finansforvaltning godkjennes.

Saksutredning:
Kommunens gjeldende reglement for finansforvaltning er godkjent av kommunestyret 8. mai
2013.

Saken fremmes for å få en fornyet fokus på tilstrekkelig langsiktighet i særlig forvaltningen av
kommunens aktiva. Rådmannen mener det er behov for det i forbindelse med den pågående
kommunereformen. Det antas at man under behandlingen vil få rikelig anledning til å drøfte
kommunens finansielle strategi sett i forhold til oppfølgingen en Prop. 95 S,
kommuneproposisj onen 2015.

I denne saken tilrår også rådmannen å justere reglene noe for å gjøre reglementet mer
funksjonelt. Særlig på området forvaltning av langsiktige aktiva på rentesiden er behovet
avdekket. De spesifikasjoner og begrensninger som er lagt inn i gjeldende reglement er til
hinder for plasseringer i aktuelle produkter i markedet. En oppmykning som tilrådd i nytt
utkast til reglement kan gi bedre avkastning uten vesentlig høyere realrisiko.

Kommunestyret bør uansett jevnlig vurdere reglementet. Etter salget av kommunens aksjer i
Sjøfossen Energi AS ble kommunens balanse vesentlig blåst opp og frie finansielle aktiva må
betegnes som betydelige for kommunens virksomhet. Å ha en godt politisk foranket
investeringsstrategi, ikke bare for langsiktige finansielle aktiva, men også for reglene tilknyttet
kortsiktige plasseringer og for håndteringen av passiva, oppleves viktig for administrasjonen.
Gjennom finansreglementet fastsettes kommunen politikk på området.

I det daglige er rådmannen delegert myndighet til å håndtere kommunens finanser. Et godt
reglement er da av største betydning for å avgrense rådmannens mandat og samtidig for at
kommunestyret skal ha et nedskrevet regelsett som grunnlag for sin vurdering av oppnådde
resultater. Det rapporteres i egen politisk sak om kommunens finansforvaltning.
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Vurdering:
Med utgangspunkt i gjeldende reglement har administrasjonen nå startet arbeidet med å
oppdaterelfornye reglementet vi har. I denne omgang (til Formannskapets møte 3. juni) sender
vi ut resultatet av vårt foreløpige arbeid. Frem mot sluttbehandling i kommunestyret 18. juni
då kan justeringer av vedlagte forslag bli aktuelt, bla. som følge av at forslaget skal til høring
hos revisjonen.

Vedlegg:
Utkast til finansreglement for Beiarn kommune som skal virke fra 18. juni 2014.

Unntatt offentlighet jfr. Off. L §5.
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NY BREDBÅNDSLØSNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/308

Arkiv: 064

Saksnr.: Utvalg

27/14 Formannskapet
Møtedato
03.06.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune bevilger inntil kr. 1.038.000 til utbygging av bredbånd til alle innbyggerne i
kommunen. Det kommunale anleggsbidraget utbetales basert på eget prosjektregnskap.

Bevilgningen finansieres over næringsfondet til Beiarn kommune.

Saksutredning:
Bredbånd til alle innbyggerne og til næringslivet har vært et mål siden 2005, da kommunen for
første gang involverte seg i alternative utbyggingsløsninger. Beiarn kommune har i tre runder
medvirket til den dekningsgraden og den nettkapasiteten som for tiden er tilgjengelig.

I denne saken søker NK-Nett AS om et kommunalt anleggsbidrag. Bidrag et skal sikre at de
som ennå ikke har bredbånd eller de som har bredbånd men ikke får ønsket hastighet og
kapasitet, kan få det. Søknaden fra NK-Nett er et resultat av et arbeid som er gjennomført i
samarbeid mellom Beiarn Næringsforum, Friviligsentralen og søkeren.

Bakgrunn:
På tross av den innsatsen som er lagt for dagen av tidligere og nåværende
aktørerlbredbåndstilbydere og den jobben som er gjort av kommunen i samarbeid med
nabokommuner, fylkeskommunen og statlige tilskuddsordninger, er Beiarn blant de kommuner
i fylket som har dårligst bredbåndsdekning.

Telenor har bygd ut ((ryggradem) i et bredbåndsnett for alle i kommunen gjennom å etablere
fiberforbindelse til alle fire telefonsentraler i bygda. Dette hadde en kostnad på ca 4,0 mil. og
ble finansiert med statlige tilskuddsmidler og kommunalt tilskudd på 1 ,5 mil. Etter det fikk
tidligere dekningsløse områder tilgang til bredbånd og områdene nært sentralene et vesentlig
bedre tilbud hva angår fart og kapasitet. Likevel er kommunen i en situasjon der mange
enkelthus og områder altså mangler bredbånd.

Det er nå gått en tid siden det sist ble gjort investeringer i grunnleggende infrastruktur og det er
avklart at videre utbygging, slik at alle som ønsker bredbånd faktisk vil få det, ikke kan baseres
på at markedsaktører tar utbyggingsansvar og finansiell risiko alene.
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Vurdering:
Kommuner som vår egen blir ofte utfordret til å korrigere med økonomiske bidrag når
markedet ikke fungerer. Tilgang til bredbånd med tilstrekkelig kapasitet vurderes i dag som en
naturlig del av infrastrukturen i et velfungerende samfunn - på lik linje med vann og veier. Det
legger også statlige myndigheter til grunn.

Vi ser også at staten på flere områder forutsetter at innbyggerne i landet skal gjøre seg bruk av
bredbåndstjenester i sin kontakt med offentlige myndigheter og at viktige private velferds- og
trivselstjenester krever bredbånd.

De statlige tilskuddsordningene som var tilgjengelig for kommunene for å kompensere i
imperfekte markedsområder er nå blitt endret. Den statlige tilskuddsordningen som gjelder fra
2014 er det Post- og teletilsynet som er gitt ansvaret for å forvalte. Her er kr. 160 MNOK
budsjettert og tilgjengelig for hele landet i 2014 i tilegg til overførte midler fra tidligere år,
totalt ca 200 MNOK.

Rådmannen har vurdert mulighetene i den nye statlige ordningen og har konkludert med at det
vil bli svært vanskelig for kommunen alene å nå opp i konkurransen. Et forsøk på nytt
Saltensamarbeid om en søknad har også strandet, hovedsakelig på grunn av manglende
kapasitet og kompetanse til å lage en fullgod søknad. Tilsynet som forvalter midlene har laget
seks prioriteringskriterier. Å oppfylle disse tilsier mye jobb og likvel små muligheter for både
øvrige Saltenkommuner og for oss i Beiarn. Ordningen vurderes faktisk som uegnet for vår
kommunes deL. Rådmannen ønsker ikke å bruke krefter på å søke på noe vi ikke selv har tro
på. Orienteringer om den nye statlige ordningen vedlegges til politisk vurdering.

Forespørselen som NK-Nett AS nå kommer med vurderes som meget interessant og
akseptabeL. Dersom denne blir valgt er det snakk om å gi et kommunalt anleggsbidrag på
mellom kr. 750.000 og 1.038.000. Beløpet kan ikke fastsettes nærmere enn dette, fordi man
ikke på forhånd vet hvor mange som faktisk vil tegne abbonnement hos den nye tilbyderen.
Det forarbeidet som er gjort av Beiarn Næringsforum og særlig Friviligsentralen, der det blant
annet er avholdt møter og der enkeltpersoner har gått fra dør til dør for å anskueliggjøre
interessen, takker kommunen for. Det synliggjør et behov som nå kan bli dekket ved en
utbygging som kan skje allerede på ettersommeren/høsten. Omsøkte anleggsbidrag tilrås
innvilget mot at kommunen får full tilgang til prosjektregnskapet for tiltaket.

Anleggsbidratet som tilrås innvilget, vurderes å være i henhold til kriterier og
vurderingselementer i det internasjonale regelverket for bagatellmessig større. Søkeren som
innvilges støtte er selv ansvarlig for at tildeling og utbygging skjer innenfor reglene for
offentlig anskaffelse. Beiarn kommune har ikke ansvar for eierskap eller drift av
bredbåndsnettet.

Vedlegg:
Søknad fra NK-Nett AS
Orientering om statlig tilskuddsordning
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V år referanse

Vemund Kristiansen
Deres referanse
Rådmann

Deres brevlfax Sted/dato
Bodø, 23.05.2014

Bredbånd i Beiarn kommune

Med bakgrunn 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 insam1et av Beiarn
frivillighetssentral.

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 1038.000,- og skaleres ned til 750.000,- ved største
oppslutning. For å ivareta de økonomiske interesser, vil prosjektet fordre L 50 bestillinger før det
igangsettes.

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

Vi stiller gjerne 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 gjerne 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: 75 55 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 tclefonsentraler 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 internettmålinga kvartal 4 2012.

1839 Beiarn Q42012 % fordeling

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

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

? 1 Mbit/s ~= 2 Mbit/s 101 18,46 %

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

? 8 Mbit/s ~= 16 Mbit/s 50 9,14 %

? 16 Mbit/s ~= 32 Mbit/s O 0,00%
? 32 Mbit/s ~= 64 Mbit/s O 0,00%
? 64 Mbit/s ~= 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 %

3

o

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

~ 32 Mbit/s 0(= 64 Mbit/s

~ 128 Mbit/s



FORPROSJEKTET

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

Husstanden ble spurt om de kunne 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 52,5 %

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 Lille 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 sammenligning 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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Interessen for hastigheter er i stor grad sammenfallende med landsgjennomsnitt.

Undersøkelsen oppsummert:

Q4 %
1839 Beiarn 2012 fordeling Norge % fordeling

? 128 kbit/s -(= 512 kbit/s 12 2,19% 0,56%
? 512 kbit/s -(= 1 Mbit/s 19 3,47 % 8,64%
? 1 Mbit/s -(= 2 Mbit/s i 01 i 8,46 % 10,91 %

? 2 Mbit/s -(= 4 Mbit/s 31 5,67 % 10,49 %

? 4 Mbit/s -(= 8 Mbit/s 83 15,17% 17,91 %

? 8 Mbit/s -(= 16 Mbit/s 50 9,14 % 20,17 %

? 16 Mbit/s -(= 32 Mbit/s O 0,00% 21,03 %

? 32 Mbit/s -(= 64 Mbit/s O 0,00 % 7,05 %

? 64 Mbit/s -(= 128 Mbit/s O 0,00 % 3,24%
? 128 Mbit/s O 0,00 % 0,00%

1839 Beiarn Q4 2013 % fordeling Norge % Avvik
fordeling

:: 512 kbit/s 0(= 1 Mbit/s 12 3,63 % 2,15 % 1,48 %

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

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

:: 32 Mbit/s 0(= 64 O 0,00% 10,26 % -10,26 %
Mbit/s

:: 128 Mbit/s O 0,00% 0,01 % -0,01 %

På 12 mnd ser man at ønsket om mer kapasitet, er noe realisert og
sammenfallende med undersøkelsen til Beiarn frivillghetssentral.

DetStørste.avvketer ã ka asiteterövtrJ6Mbitsammenl et med
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TEKNISK REALISERING

Det er søkt avklaringer om gjenbruk av alerede etablert infrastrukhir.

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 allkevel en strekning som vi vil se oss helt nødt til å leie.

For å sette oss i stand til 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 anleggs bi drag i størrelsorden 5000,- pr etablert kunde ved 60 % oppslutning ender
kravet til omsetnng pr kunde på 313,- eks mva og 392,- inkl mva. er vi innenfor et
gjennomførbart prosjekt

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

Løsningsscenario:

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

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

Deretter vil det ikke fordres anleggs bidrag.

REALISERING UTEN ANLEGGSBIDRAG

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

datanett, med alle VLAN som ønskes. Omsetning 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 utbygging som er kalkulert til underkant 2.000.000,-
NK-Nett vil fordre et anleggsbidrag oppad begrenset til 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 betalingsvilj, og dette vurderes som beste utfalL.

Kontantstrømilustrasjon ved ulik grad av oppslutnng, med og uten anleggsbridrag.

Kalkulerer kr 400,00 pr kunde i gj. Sno
Kalkulerer kr 22 500,00 servo Vedlikehold

kr 17648,00 ISP og tJ'ansitt
kr 32920,00 Avskr.

Kunder Omsetning servo VedL. H. ISP avskr. Bôllanse Balanse m anl.b
150000

10 kr 4 000,00 " 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr -69 068,00 " .59068,00
20 kr B 000,00 kr 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr .65 068,00 " -55068,00
30 kr 12 000,00 kr 22500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kl' -61 068,00 kr -51068,00
40 " 16000,00 kr 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr -57068,00 kr -47068,00
50 kr 20 000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -53068,00 kr -43068,00
60 kr 24000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -49 068,00 kr -39068,00 100000
70 kr 28 000,00 kr 22500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr .45 068,00 kr .35068,00
BO kr 32000,00 k, 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr -41 068,00 kr -31068,00
90 kr 36 000,00 kr 22 500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -37068,00 kr -27068,00

100 kr 40000,00 kr 22500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr .33068,00 kr .23 068,00
110 kr 44 000,00 k, 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr .29068,00 kr .18 068,00 -KundN
120 kr 48 000,00 kr 22 500,00 kr 17648,00 kr 3292o,DO kr -25068,00 kr .13 068,00 5000
130 kr 52000,00 k, 22 500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr -21068,00 kr -8 068,00

-Omsetning

140 kr 56 000,00 kr 22 500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr .17068,00 -serv.VedLH.
150 kr 60000,00 kr 22 500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -13 068,00 -ISP
160 kr 64000,00 kr 24 000,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr .10568,00 -avskr.
170 kr 6800,00 kr 25500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr -8068,00 kr 6932,00 -Balanse
180 kr 72 00,00 kr 27 000,00 kr 17648,00 kr 32 920,00 kr .5568,00 kr 9 432,00
190 kr 7600,00 kr 28 500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr -3068,00 kr 11932,00 -8alansemanl.b
200 kr 8000,00 kr 30 000,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr 14 432,00
210 kr 84000,00 kr 31500,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 16932,00
220 kr 8800,00 kr 33000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 19432,00
230 kr 9200,00 kr 34500,00 kr 17 648,00 kr 32920,00 kr 6932,00 kr 21932,00
240 kr 9600,00 kr 36000,00 kr 17648,00 kr 32920,00 kr 9 432,00 kr 24432,00 -50000

250 kt 10000,00 kr 37500,00 kr 17 648,00 kr 32920,00 kr 11 932,00 kr 26932,00
260 kr 104 00,00 kr 39 000,00 kr 17 648,00 kr 32920,00 " 14432,00 kr 29432,00
270 kr 108 00,00 kr 40 500,00 kr 17 648,00 kr 32920,00 kr 16932,00 kr 31932,00
280 kr 11200,00 kr 42 000,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 k, 19432,00 kr 34 432,00
290 kr 11600,00 kr 43500,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr 21932,00 kr 36932,00
300 kr 120 00,00 kr 45 000,00 kr 17 648,00 kr 32 920,00 kr 24432,00 kr 39432,00 100000
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Navn Navn Tlf. adresse postnr Gårs B.nr Ønsket hastighet Mail adresse. Registrert av
Terje Ilstad 90188147 5 3 fritid ter-jo-i(§online.no Epost
Anne Lise Pettersen 91766887 5 5 fritid ~ Epost
laila Fornes Sevaldsen 90677538 Holmen 8110 6 19 0,5/0,2 aagesev(aonline.no post.
Unn-Mari Dahle øynes 8110 6 25 Fritidsabonnement. undahle(oonline.no epost
Ellen Abelgård 90893961 7 4 2,5/1 Ellen .Abelga rd (a u in.no epost
Roger Anton Nyhagen 91570760 7 8 fritid Brev

Roger Nordland 48997561 Nordland 7 15 2,5/1 roger .nordland (§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 Sørensen 97573736 Moldjord 10 3 Fritidsabonnement. livrasksorensen(Wnfk.no Telefon.

Knut Moldjord 10 5 Tore Berntsen
Torbjørn Grimstad 10 6 Tore Berntsen
Tor Strand Holmen 10 29 mber~iio(Wonline.no Ingrid Watne (arIsen

Berit Berntsen Holmen 10 44 Ingrid Watne (arIsen

Ingrid Watne (arisen og Benny Watne Holmen 10 51 watne79(a~rrail.com Ingrid Watne (arIsen

Berit og Inge Strand I Holmen 10 55 istlandz(âonline.no Ingrid Watne (arisen

Karin Nordland I Holmen 10 S7 Ingrid Watne (arisen

Roger Øines I Holmen 10 59 ROf!eroeines(áJ hotrrail.coni Ingrid Watne Carlsen

Siri Kvæl og Odd widar Jensen Holmen 10 65 odd-wiíuonline.no Ingrid Watne Carlsen

Ivar Sæther Holmen 10 66 ia.saethíaonline .110 Ingrid Watne (arIsen

Sture Moldjord og Elisabeth Lilleeng Holmen 10 70 ellìllee(W oiiline .no Ingrid Watne (a risen 

Kenneth Berntsen og Tina sæthre Holmen 10 82 tjnaka nutte(whotmai! .com Ingrid Watne (arIsen

Marit og Ole Petter Nybakk Holmen 10 84 m-henv(conline.no Ingrid Watne (arIsen

Gudmund og Torild Lauritsen Holmen 10 120 tir-la(ãonline.no Ingrid Watne (arIsen

Stian Brændmo Holmen 10 121 Stianbrae(ñhotmail.com Ingrid Watne Carlsen

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 gusl~nline.no Gudbjørg
BjØrg Allnor 47858519 Moldjord 8110 12 2 2,5/1 ballnocmonline.no Gudbjørg
Stig Arne Husmo 95732674 Moldjord 8110 12 10 5/1,5 st-hus(õonline.no Gudbjørg

Bjørnar Hansen 90753723 Moldjord 8110 12 14 5/1,5 b-sverh~J§lli ne. n o Gudbjørg
Stein Simenstad 93422987 Moldjord 8110 12 18 2,5/1 stel~a(âonline.no Gudbjørg

Victor Olsen 75S69957 Moldjord 8110 12 19 500/200 vOI$eIi99(c~niajl.com post.

Anniken Eide 91359867 Moldjord 8110 12 2,5/1 annikenoRsmillêl (i~mail .com Gudbjørg
Brit Mathisen 46969633 Moldjord 8110 12 5/1,5 brittmat(ãonline.no Gudbjørg

Kjell Selfors 41221372 Moldjord 8110 13 1 5/1,5 kiselfo(âonlíne.no Gudbjørg
Arnt Hemminghytt 99025694 Moldjord 8110 13 2 5/1,5 a-v-h(lonline.no Gudbjørg
Bjørn Vllhelmsen 48123930 Moldjord 8110 13 5,8 12/2 pvilhelrnonHne.no Gudbjørg
laila Savjord 90821532 Moldjord 8110 14 1 2,5/1 lasaviord(ahotmail.com Gudbjørg

Stig Savjord 97718218 Moldjord 8110 14 1 2,5/1 Gudbjørg
Geir Morten Andreassen 95086417 Moldjord 8110 14 3 5/1,5 gnioandr(Ûhotmail.com Gudbjørg
Bjørn Savstad 99227015 Savstad 14 4 Fritidsabonnement. biornlfkhansen.no epost, har lest om prosjekt i avisen.

Olaf Widnes 99S03039 14 17 olawìd(áJonline.no epost.

lillian Andreassen 97495732 Moldjord 8110 14 5/1,5 lillv.bethtãhotmaii.(om Gudbjørg

Geir Hansen 9S746362 Molid iS 2 SOOO/lS00 oeir. hansen ía,giensidiE!e. no Geir Hansen

Else Molid 99484812 Molid 15 3 5000/1500 gunmol id(Wonlinc.no Geir Hansen

Else Molid 99484812 Molid 8110 15 3 5000/1500 aunmolidOConline.no Geir Hansen

Steinar Pedersen 48116301 Molid iS 11 SOOO/lS00 ocd.ste(conlíne.no Geir Hansen

Steinar Pedersen 48116301 Molid 8110 15 11 5000/1500 Ded.ste(âonline.no Geir Hansen

Frode Strand 90S10663 Molid iS 13 SOOO/lS00 frode .strand(cmoldiOr'd. no Geir Hansen

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

Tove Bergmann 97776396 Molid iS 22 2S00/100 tove.berf!rnann(dleoost.llo Geir Hansen

Tove Bergmann 977 76396 Molid 8110 15 22 2500/1000 tove.beraman n(cùeDost.no Geir Hansen

Robert Brendmo 91764485 Moldjord 16 3 ida.brendmoíai:.tolT Epost

Sylv, Haugen 99107840 Storjord 8110 16 9 12/2 arnevaëlruni (alive. no Frigg-Ottar

liv Pedersen Storjord 8110 16 10 12/2 Iboeder(Conline.no Frigg-Ottar

John Harald Jørgensen 48171547 Storjord 8110 16 14 12/2 rohn-hío(àonline.no Frigg-Ottar

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

Asbjørn Jørgensen 75569572 Storjord 8110 16 22 5/1,5 evt 12/2 asbioh(ãonline.no Frigg-Ottar
Frjgg~Ottar Os 99278256 Storjord 8110 16 25 12/2 frig,g-ottar .05 (ã siofossen-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 ainainacWhotmail.com Knut Haugmo

Karl 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-hauamoOConljne.no Knut Haugmo
Per Strand Strand 75569505 Moldjord 8110 16 57 12/2 str48íahotmall.com Knut Haugmo

Frank Einar Wilhelmsen 48025737 Moldjord 8110 16 58 20/2 Densa(conline,no Knut Haugmo

Oddvar Haugmo Haugmo 91820118 Moldjord 8110 16 64 20/2 ohauqmoaDonline.no Knut Haugmo
Torleif Eggesvik 94842659 Moldjord 8110 16 66 12/2 to aestÛfrisuii. no Knut Haugmo

Åge Sætermo 46946872 Moidjord 8110 16 67 20/2 aaqesaettWfrisurf.no Knut Haugmo

Monica Slått kjær Siåttkjær 90738921 Moldjord 8110 16 68 12/2 castiedearaihotmall. corn Knut Haugmo
Trond Kristensen 91170195 Moidjord 8110 16 71 12/2 tro-k4aionline.no Knut Haugmo
BØrt Erik Nystad 91843384 Moidjord 8110 16 84 12/2 banvstadlConJilie.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 ki-strandíaonline.no Knut Haugmo

Rune Jørgensen 97510824 Storjord 8110 16 122 12 evt 20/2 ru n e. írgensen (ãvahoo .com Frigg-Ottar
Finn Strand 91862441 Storjord 8110 16 32 og 38 5/1,5 Frigg-Ottar

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

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



Uspes. I larsos 17 13 fìbernt(âonlìne.no Finn Berntsen

Uspes. I larsos 17 27 Finn Berntsen

Uspes. larsos 17 Finn Berntsen

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

Torfinn Troli I 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

Kelillaukslell 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 ~gl..maíl,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 ingeborg, i u nd e (Q smaakraft. no Telefon.
Kjell Leiråmo 41410637 Leiråma 8110 31 1 2,5/1 k~hiei(Qon1ìne.no 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 9OS41907 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 B114 39 7 ? Kjell Antonsen

Kjell Antonsen 909B6990 Tollå 8114 39 8 20/2 lovseth. ka (Uc2i .net Kjell Antonsen

Ann Kristin Bjørnback 97196502 Tollå 8114 39 14 ? Kjell Antonsen
Egil Sande 97668923 Tollå 8114 40 3 ? Kjell Antonsen

Jan Laukslett 91382840 Tollå 8114 40 7 ? Kjell Antonsen
Katrin Nyslad 41511922 Tollå 8114 40 10 Hytteabb Kjell Antonsen

Arvid Trolid 902 02 320 Tollå 8114 41 4 2500/1000 arvid-trolid(i hotmail.com Jan Steen

Beiarn Turistsenter 90877081 Tollå 8114 41 4 12 000/2000 ig-iaha n (conline.no Jan Steen

Jorunn Laastad 97586B61 Tollå 8114 41 7 Hytteabb Kjell Antonsen

Charles Olsen 755 68 336 Tollå 8114 41 10 20 ODD/ 2000 cliarleso(c onlinc.tlo Jan Steen

Øyvind Sande 47750990 Tollå B114 41 11 ? Kjell Antonsen

Asbjørn Trolid 95793666 Tollå 8114 41 12 2SOO/100O trolìtaxi1fvahoo.no Jan Steen

Ullian Johannesen Johannesen 755 68 700 Tollå 8114 41 12 12000/2000 Ivnsnar(avahoo.no Jan Steen

Beiarlefs 755 68 333 Tollå 8114 41 13 12000/2000 ka ri. ann e ¡Q beia r lefs. no Jan Steen

Beiarn Frivillighetssentral 75568899 Tollå 8114 41 13 12000/2000 beiùrnns ¡I online.no Jan Steen

Tollå Barnehage 7S5 69 175 Tollå 8114 41 13 10 000/2000 tolla barneliage(iizmail.com

Svein Johansen 75568866 Tollå 8114 41 19 ? Kjell Antonsen

Stein Rìngaker 90926478 Tollå 8114 41 20 20000/2000 stg.i,_U.!E!.~.rf acebook.com

Barbro Hegglund 91539885 Tollå 8114 41 22 ? Kjell Antonsen

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

Beiarvekst 75S 69 900 Tollå 8114 41 3D 10 ODD/iODD oivind.SZlnde (abeíùrvekst.no

Guttorm Jensen 41264583 Tollå 8114 41 33 ? Kjell Antonsen

Coop avd 2 755 68 730 Tollã 8114 41 10 og 38 1200/2000 tolla(omarked.COOO.no Jan Steen

Bjørn Trones 958 45 668 Tollå 8114 42 3 12000/2000 btrones(We.majJ.com Jan Steen

Siv laurìtsen 411 4S 156 Tollå 8114 42 3 5000/1500 heidisi7G(igmail,coln Jan Steen

Gunnar Steen 90802372 Tollå 8114 42 S 2SOO/10OO Har ikke.

Bård Berntsen 41226023 Tollå 8114 42 6 2500/1000 blid.berntsen .3(âfacebook.com

Wily Molid 970 DO 933 Tollå 8114 42 8 2500/1000 wmolid(conlilie.no Jan Steen

Kent i Hemminghytt 47897633 Tollå 8114 42 14 2500/1000 hemmi.r.h~~mail.com
Bror Hemminghytt 99491337 Tollå 8114 42 15 2500/1000 bhemming(ioiiline.no Jan Steen

Trond Trones 40723933 Tollå 8114 42 19 25OO!1OOO troa-t(oonlìne.no Jan Steen

Jan Steen 909 32 710 Tollå 8114 42 19 12000/2000 ian-stee(oonline.no Jan Steen

Pål Kaspersen 464 33 045 Tollå 8114 42 3S 20 000/2000 oaalkas(aJ;mail.com Jan Steen

Hallgeir Hansen 90087578 Tollå 8114 42 40 12 000/ 2000 hallgeir .hansen(âgmail.coni

Hallvard Johansen 75568332 Tollå 8114 43 35 20 000/2000 hallv;)rd. iohansen(isecora. no

Terje Sol haug 90867782 44 8 terie.solhau~ordlandsnett. no epost.

Norlandsnett på Os 75545142 44 10 bedrift ha ns. vida r .torberøsen íanordlandsn et Eposl

Odd Strand 75569617 Moldjord 8110 45 1 5/1,5 strandodd(avahoo.no Arne Frantzen
Kjell Ivar Pettersen 95152645 Moldjord B110 45 2 5/1,5 kivi;-o(åonline.no Arne Frantzen
Arne Frantzen 41652321 Moldjord 8110 45 4 20/2 sigu-fratfonlìne.no Arne Frantzen
Even Strand 97186561 Moldjord B110 45 8 5/1,5 ehstrand(ãonjjne.no Arne Frantzen
Birgit Kristensen 91606446 Moldjord 8110 45 11 5/1,5 bortebra(nlive.no Arne Frantzen
Arve østensen 95111702 Moldjord 8110 45 13 20/2 arve .oes tensen (å bedriftdata .no Arne Frantzen
Sonja Steen 91731978 Moldjord 8110 45 15 5/1,5 slstee(ãonline.no Arne Frant2en
Audny Frantzen 75569686 Moldjord 8110 45 25 5/1,5 audn ufran zen (avahoo. no Arne Frantzen
Vigdis Engholm 95966725 Moldjord 8110 45 27 12/2 vas-ei:onlíne.no Arne Frant2en
Bjørn Rasch 95707065 Moldjord 8110 45 28 20/2 brrasch(afrisurf.l1o Arne Frantzen
John Hansen 41514321 Moldjord 8110 45 32 5/1,5 iohnhanl(astart.no Arne Frantzen
Nina Engholm 41569617 Moldjord 8110 45 33 5/1,5 nina-enFlholm ¡U hotmaíl.coni Arne Frantzen
Wenche Steen 97184984 Moldjord 8110 45 36 5/1,5 Arne Frantzen
Ronny Pettersen 41628058 Moldjord 8110 45 3B 5/1,5 ron-oe4¡ãonline.no Arne Frant2en
Kai Erik Breivoll 9S810279 Strand 4S 39 Fritidsabonnement. kai(cnfk.no Telefon.

Eilif Utheim 75569548 Moldjord 8110 45 40 5/1,5 eilutheim(â~inail.com Arne Frantzen
Gunn Eben 95047854 Moldjord 8110 45 42 5/1,5 gunn .eben (âhotmaî I.com Arne Frantzen
Jarle Johansen 4145255B Moldjord 8110 46 3 2500/1000 kbit ig-iahanCWonline.no Frank Hansen

Torstein Eiterjord 90 290 579 Moldjord 8110 46 4 2SOO/1000 kbl! toeiteri (conline.no Frank Hansen

Ketil Christoffersen 41629319 Moldjord 8110 46 6 2SOO/1000 kbit ket-chlfonline.no Frank Hansen

Frank Hansen 91740367 Moldjord 8110 46 7 2500/1000 kbit faf-hans(conJine.no Frank Hansen

Sture Christensen 90 971 565 Moldjord 8110 46 12 2500/1000 kbit Frank Hansen

Ottar Karsteìnsen 94190087 Moldjord 8110 46 iS 2SOO/1000 kbit ot-maiine(ãJonlíne.no Frank Hansen

Anfred Hansen 90940182 Moldjord 8110 46 21 2500/1000 kbl! anfredha (f broad park. no Frank Hansen

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

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



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

Arve Eiterjord 48142691 Moldjord 8110 46 SS 2500/1000 kbit Frank Hansen

Kjell Solhaug 41496 LS4 Moldjord 8110 47 3 2S00/1000 kbi' Frank Hansen

Odd Vebjørn Vold 97584700 Moldjord 8110 47 6 2500/1000 kbi' vebjvold&ionline,no Frank Hansen

Per Strand Tvervik 50 mail(Wohstrand.com Epost

Johnny Steinámo 51 7 Andre Kristoffersen

Sverre løvstad 7SS68803 løvstad 8114 59 2 2500/1000 ørjan lArvid

Øyvind iøvstad 95287256 iøvstad 8114 59 2 2S00/1000 ørjan lArvid

Geir A. Haraldsen 41100243 Øvernes 8114 59 S 2500 /1000 ørjan lArvid

Knut Adolfsen 7556890S Øvernes 8114 59 6 2500/1000 ørjan lArvid

Stein Arild Engeskau 75568313 Grãttãdal 8114 60 6 5000/1000 sta ri-en¡Q)onlìne .110 ørjan lArvid

Rønn.b.kk 75752526 60 10 mobil/fritid Telefon.

Steinar Laukslett Tollå 63 6 Frjtidsabonnement. steinar laukslett(êvahoo.no epost

egil Tollånes 911S0633 Tollånes 8014 65 12/2 Kjell Hansen

Arvid Abelsen 99279829 Blãmoli 8114 70 12 5000/1S00 arv-ab(lonliiie.no ørjan lArvid

Arne M. Kvæl 41658164 Blåmoli 8114 70 13 2S00/1000 ørjan lArvid

Terje Solbakk 90151543 Solbakk 70 26 Fritidsabonnement. terie .sol bakk(aRmaU.com. epost, har lest om prosjekt i avisen.

ørjan Kristensen 976S36S7 Blåmoli 8114 70 39 SODD /1500 orian.kristensenCfbeiarn.kommune .no ørjan lArvid

Bjørn laukslett 41695834 Tollå 8114 70 1/057 2,5/1 b.lau ksl(ã on line.no Øystein Solh.ug
Stig Myrland 95964146 Tollå 8114 70 1/059 005/1,5 stigmvrlan d (a hotma il.cam Øystein Solh.ug
Frank Sætermo 95794558 Tollå 8114 70 1/100 2,5/1 f~sater(nonlinc,no Øystein 50lh.ug
Lene Breivik Tollå 8114 70 1/103 002/1.5 len bre2002 (a hotmail.com Øystein Solh.ug
Bent Tollåli 95036612 Tollå 8114 70 1/109 012/2 b.o.t(Qonlîne.no Øystein 50lh.ug
Viggo Sætermo 91849852 Tollå 8114 70 1/110 005/1,5 Øystein Solh.ug
Terje Johnsen 47260736 Tollå 8114 70 1/112 012/2 iohnsen8(aonline.no Øystein Sol haug 

Ro.ld Moldjord 91535494 Tollå 8114 70 1/113 005/1.5 roa Idmoldìord (ihotma il.com Øystein Solh.ug

Øystein Solh.ug 97045420 Tollå 8114 70 1/117 012/2 ~hotmaii.no Øystein 50lh.ug
Benthe Westgaard fritid eiacobs(ãonlone.no Epost

Erlend V.lle 98410300 Strand Fritidsabonnement. erlend(âdx.no

Moldjord antennel.g h.r nã 28 stkker pã sin interesseliste epost.

SteÎnar Stene-Sørense 90939175 Osbakklia Fritidsabonnement. S$s(ñuífl.no Telefon.

Tore V Hjerde 91516574 Tverrvika 8110 Fritidsabonnement. tore(chierde.coin epost

Vidar Novik 95162571 Navjord Fritidsabonnement, Telefon .
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Kommuner og regionråd
i Nordland

Omlegging av ordningen med tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen besluttet våren 2013 at ordningen med rammetildeling av bredbåndsmidler til
fylkeskommunene skulle opphøre, og erstattes med en ordning som forvaltes sentralt. Den nye
ordningen legger opp til at Post og Teletilsynet (PT) skal forvalte tilskuddsordningen for bredbånd
fra og med 2014. Formålet med omleggingen fra rammetildeling til en statlig søknadsbasert
ordning, er å gjøre fordelingen og bruken av bredbåndsmidlene mer målrettet mot de
områder/husstander som i dag er uten bredbånd av grunnleggende god kvalitet (dvs. .. 4 Mbitls
nedstrøms, såkalte hvite flekker). Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i
såkalte grå områder (dvs. .. 30 Mbit/s nedstrøms) hvor det ikke forventes å komme nye
kommersielle tilbud de nærmeste 3 årene.

Ordningen er søknadsbasert og omfatter hele landet. Regjeringen legger stor vekt på å bygge på
fylkeskommunenes regionalpolitiske rolle, og fylkeskommunenes etter hvert lange erfaring med
bredbåndsutbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Kommunene må søke
gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om et prosjekt, men en av
kommunene må påta seg rollen som prosjekteier. Regionrådene kan imidlertid ikke søke.
Fylkeskommunen vurderer/kvalitetssikrer og rangerer søknadene ut fra 6 evalueringskriterier.
Søknadene sendes så til PT for avgjørelse. Den totale økonomiske rammen PT har til rådighet for
2014 er på 200 milL. kr.

Den nye ordningen krever at kommunene må ta en mer aktiv rolle i søknadsprosessen, samt under
prosjektløpet enn tilfellet har vært med den gamle ordningen. PT krever at søknadene har høy
kvalitet og er grundig gjennomarbeidet. De prosjektene det søkes om støtte til må ha en forankring i
vedtatte kommunale strategierlplaner for utvikling av lokalt bredbåndstilbud. Det anbefales at de
kommunene som ikke allerede har slike strategierlplaner, får disse på plass så snart som overhodet
mulig.

Det skal også gjøres en dekningsanalyse for de områdene det søkes støtte tiL. Til hjelp i dette
arbeidet kan man be N exialPT om å få tilsendt dekningskart for det aktuelle området. Nordland
fylkeskommune har også egne dekningskart som kan stiles til rådighet. Før man søker, må det i
tilegg sendes en skriftlig forespørsel til aktuelle bredbåndstilbydere om de har planer om utbygging
på kommersielt grunnlag i de aktuelle områdene de nærmeste 3 årene. Dersom man får positivt svar
fra en eller flere tilbydere kan man ikke søke om støtte for dette området. Det gjøres forøvrig
oppmerksom på at en leverandør som gir et positivt svar erforpliktet til å gjennomføre utbyggingen.

Det må søkes via det elektroniske søknadssystemet ww.regionalforvaltning.no (RF 13.50).
Vi vil komme tilbake med mer informasjon om søknadsfrister, søknadsskjemaer, søknadskriterier
etc. når dette er klart fra PT.

Adresse Postmottak Dir.: ((Sbr _Tlf) Saksbehandler: ((Sbr_NavO))
Fylkeshuset Tlf.: ((Sse _Tlf) Avdeling: ((Soa_NavO))
8048 Bodø Faks: ((Soa_Fax)) Enhet: ((Sse_NavO))

Besøksadresse ((sse _ adr2)) E-post: post(gnfk.no



Nordland fylkeskommune kan bidra med rådgivning/veiledning for kommunene i
søknadsprosessen, samt være behjelpelig med å utlyse prosjektene i DOFFIN.

Denne informasjonen sendes også som e-post.

Med vennlig hilsen

Hanne Østerdal
nærings- og utviklingssjef
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fl Post- og teletilsynet
Norwegian Post and Telecommunications Authority UTKAST

Skjema for tilleggsinformasjon
Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

((Tilskuddsordningjor bredbåndsutbygging- 2014 )j er underlagt seks evalueringskriterlerjastlagt av
Samjerdselsdepartementetbasert på EUs retningslinjer jor bredbåndsstøtte1 og ordningen vil bli
notifsert hos EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Kriteriene og vurderingselementer er gjengitt i dette
dokumentet sarnmen med injormasjon om hvilken vekt hvert enkelt kriterium er tilagt.

Søker.skal.brukedette skjema til å belyse hvordan prosjektet som det søkes støttejor, passer ijorholdtil

tilskuddsordningens evalueringskriterier.
. Tomt skjema kan lastes nedfraPost- og teletilsynets nettsted, www.npt.no
. Utflt skjema lastes opp som vedlegg til søknaden på ((www.regionalforvaltning.no))

. Søknader som mangler (aileggsinjormasjonsskjemw) vil ikke kunne vurderes med sikte på
tildeling av støtternidler;

Post- ogteletilsynet vilholde en liste med ((Ofle Stilte spørsmåb) løpende oppdatert på www.npt.no. Her
vilsøkerefinne veiledning og utdypning avregelverket som gjelder jor ordningen. I tilegg vil det finnes
saksbehandlere på fylkeskommunalt nivåjor veiledning av søkere fra egetfylke.

oe Bruk samme navn som registrert ¡søknadssystemet::

oeMå være en kommune eller en fylkeskommune::

Søkere som innvilges støtte er ansvarlige/or at tildeling av oppdrag og utbygging skjer i henhold til
reglene/or offentlig anskaffe/se2.

Dokumentreferanse:

BB4 008 v098 Tilleggsinformasjonsskjema

1) EU Guideljnes for the application of Stateaid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks,

(OM (2013/( 25/01)
2) Lov 1992-11-27 nr. 117: Lov om offentlig støtte og FOR 1992-12-04 nr. 907: Forskrift om offentlig støtte

Post- og teletilsynet

Besøksadresse / Office address:
Nygård 1, Lillesand

Postadresse / Postal address:
Postboks 93
4791 LILLESAND

NORWAY

Tel +47 22 82 46 00
Fax +4722824640
firmapost~npt.no

NO 947 446 871
www.ntp.no
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1. Antall husstander som får tilbud om bredbånd med grunnleggende god

kvalitet (((hvitt område)))

.

Tilskudd skal primært utløse tilbud om bredbånd til husstander i områder uten eksisterende
bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet og hvor det ikke forventes kommersielle tilbud i
de nærmeste årene (anslagsvis 3 år). Et slikt område betegnes som et ((hvitt område)).
Søker må dokumentere at det er foretatt undersøkelser hos relevante bredbåndleverandører for
å forsikre at det ikke allerede er igangsatt utbygging eller at de har vedtatt planer for utbygging
innenfor de nærmeste tre årene i det området det søkes støtte for. Se nærmere om krav til
forundersøkelser på Ofte Stilte Spørsmål.
For ((hvite områder)) skal tabellen nedenfor fylles ut med datafor alle kommuner som inngår i
søknaden. Send inn tabellen som eget vedlegg dersom søknaden omfatter mer enn fire
kommuner.

.

.

oeKommune/
stedsnavn;:

oeKommune/

stedsnavn;:
oeKommune/
stedsnavn;:

.:Søker bes gjøre rede for at det er foretatt undersøkelser med sikte på å avdekke planer om
utbygging i overnevnte hvite områder og hvordan dette har vært gjennomført ;;

Se ((Ofte Stilte Spørsmål)) for mer informasjon om dette punktet

3) Post- og teletilsynet er behjelpelig med dekningsinformasjon for bredbåndsutbygging. Forespørsler kan sendes til
firmapostênpt.no. Merk forsendelse med IIDekningsdata for bredbånd))

4) Angis somprosentandel av kommunens totale bebyggelse (boligenheter for fast bosetning, fritidshus, næringsvirksomhet,
offentlig virksomhet).

5) Dekning etter (som en konsekvens av) dette prosjektet. Angis som en prosentandel i forhold til kommunens/områdets
totale bebyggelse

SKJEMA FOR TillEGGSINFORMASJON
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2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt

.
. Tilskuddsordningen er teknologinøytral og det er opp til søker å vurdere hvilken løsning som er

mest hensiktsmessig å benytte på stedet, men søker bes oppgitt i tabell 2.1 (nedenfor) hva slags
teknologi(er) som anses mest aktuell og hvilke(n) kapasitet(er) det tas sikte på å tilby
Søker bes oppgi estimert utbyggingskostnad pr tilknytning. Den teknologiske løsningens
kostnadseffektivitet for best mulig utnyttelse av tilskuddet inngår i vurderingskriteriene.
Planer for utnyttelse av eksisterende infrastruktur iform av fremføringsveier (grøfter, kanaler,
stolper) og andre installasjoner skal beskrives.

.

.

.: fylles ut av søker ;:

SKJEMA FOR TillEGGSINFORMASJON
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3. Lokal medfinansiering

. Lokal medfinansiering sett i forhold til antall aktuelle brukere/kunder

. Grad av egeninnsats

. Lokal medfinansiering kan ha ulike former

o Offentlige aktørers bidrag i form av personalinnsats inklusive indirekte kostander

forutsatt at de er prosjektpartnere
o Lokale offentlige midler iform av finansielle bidragfra prosjekteier og andre lokale

offentlige partnere, f eks. andre kommuner som inngår i prosjektet
o Lokale private midler; finansielle midler fra private prosjektpartnere. Kan omfatte

forhåndsbetalte etableringsavgifer fra nye kunder

10%

. Fyll ut tabell 3.1 med opplysninger over hvordan finansieringen er bygget opp basert på ulike

prosjektpartnere og vis fordeling mellom offentlige og private midler.
Send in ormas 'onen inn som se arat vedle dersom det ikke blir lass i tabellen.

o:Navn

partner
nr 2;:

o:Navn

partner
nr 3;:

Navn
partner
nr 4;:

1.1 Lokal offentlig personinnsats7

1.2 Lokale offentlige finansielle midler

1.3 Lokale private finansielle midler

2.1. Annen offentlig finansiering

2.2. Annen privat finansiering

3. Omsøkte støttemidler

. Gjør rede for eventuell egeninnsats i form av dugnadsarbeid eller annen personalinnsats fra

private partnere som inngår i prosjektet i.

~Gjør rede for egeninnsats her eller i separat vedlegg hvis nødvendig med mer plass

6) Kolonnene for ((Prosjektet som hele)) må stemme med tilsvarende tall oppgitt i søknadskjemaets seksjon ((Finansiering)).

7) Posten skal kun omfatte midler fra kommuner eller andre offentlige aktører som deltar direkte j prosjektet.
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s. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (((grått område)))

. Antall aksesser som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkningen er

. Områder hvor det eksisterer et grunnleggendebredbåndstilbud kan også kvalifsere/or tilskudd
dersom det kun tilbys bredbåndfra en tilbyder eller likeverdige tilbudfrajlere tilbydere over
samme infrastruktur. Et slikt område betegnes som et ((grått område)).

Detkan gis støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i et ((gråt()) område dersom det
innebærer en signifkantendring og ikke kun enmarginalforbedring av eksisterende tilbudi
området.. Eksempelpå signifkantendring vil være utbygging avhøykapasitetsbredbånd, såkalt
NGA-nett, basert å ibertilknytnin eller4G mobildeknin ,

.

. Fyll uttabellennedenfor med informClsjonomplanlagt økning i bredbåndskapasitet og hvor

mange husstander som vilfå etforbedret bredbåndstilbud.

c:Kommune/
stedsnavn;:

c:Kommune/
stedsnavn;:

c:Kommune/
stedsnavn;:

C:Kommune/

stedsnavn;:

. For søknader som gjelder et ((grått område)) forventes detaljert beskrivelse av dagens situasjon
(herunder navn på tilbyder og type infastruktur/teknologi) og hvilke mangler/begrensinger i
eksisterende bredbåndstilbud som ligger til grunn for søknaden.
Søker må dokumentere at det er foretatt undersøkelser hos relevante bredbåndleverandører for
å forsikre at det ikke allerede er igangsatt utbygging eller at de har vedtatt planer for utbygging
av høykapasitets bredbånd innenfor de nærmeste tre årene i det området det søkes støtte for. Se
nærmere om krav til orundersøkelser å O te Stilte Sørsmål.

.

.cFyll inn her ?

8) Antall ((grå)) husstander som får et forbedret tilbud ¡fm dette ptosjektet.
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6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og aktivitet for

- innbyggere, næringsliv og besøkende

. Samfunnsgevinsten som utløses av bredbåndsutbyggingen

Konkrete eksempler på betyding for lokalt næringsliv

Bedring i mobildekningen

.

.

. Beskriv konkrete ejfekterav denne bredbândsutbyggingel1fof.den.lokdle samfunnsutviklingen

~Fyll inn her ::

. Beskriv nytteverdi for bedrifer på stedet og på hvilken måte bredbåndsutbyggingen vil støtte
opp under lokal næringsutvikling

~Fyll inn her ::

. Gjør rede for om prosjektet fører til bedring i mobildekningen i området

~Fyll inn hvis relevant ::

SKJEMA FOR TillEGGSINFORMASJON
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