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STARTLÅN OG TILSKUDD 2013 - 2014

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/1247

Arkiv: 251

Saksnr.: Utvalg

17/14 Formannskapet

Møtedato
30.04.2014

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 2.000.000, to millioner, fra
Husbanken. Låneopptaket skal benyttes til videre utlån og formidling iht regelverket.

Lånet opptas som annuitetslån med flytende rente og en løpetid på 25 år og med avdragsfrihet i
fem år.

Saksutredning:
Det er igjen blitt stor etterspørsel etter startlån. I 2013 var etterspørselen relativt lav og
kommunen lånte inn mer midler fra Husbanken enn vi lånte ut.

Ansvarlig saksbehandler melder nå om økt etterspørsel og mener det er behov for nytt
låneopptak for 2014. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettsaken. Låneopptaket skal
godkjennes av kommunestyret.

Bakgrunn:
Husbanken og kommunene er tilagt ansvaret for å bidra i den nasjonale boligpolitikken. Det
foregår ved bevilinger av midler fra Staten til Husbanken. Videre fordeles midler derfra og til
kommnene, etter kommunestyregodkjente søknader. Kommunene skal så vurdere hver enkelt
sak og låne ut midler etter et bestemt regelverk, til dem som måtte ha behov og søke.
Kommunene bærer tapsrisiko for de saker man involverer seg i.

Vurdering:
Når saksbehandler ser behov for å ha lånemidler tilgjengelig for mer utlån vurderes det som
positivt. Folk vil bygge og bo i Beiarn. Dersom kommunen skal fremstå som offensive på
boligområdet må vi også ha økonomiske lånemidler tilgjengelig. Rådmanen anbefaler et
låneopptak på to milioner kroner. Adminisrasjonen har kontakt med Husbanken og er trygge
på at midlene vil bli tildelt oss så snart kommunestyret har godkjent låneopptaket.

Vurdering av vilkår for vårt innlån skjer i tråd med kommunens reglement for
finansforvaltning.
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BYGDEUTVIKLINGSPROSJEKT BEIARELVA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørnar Brændmo
14/122

Arkiv: NA VN Beiarelva SA

Saksnr.: Utvalg

1 8/14 Formannskapet

Møtedato
30.04.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarelva SA innvilges et tilskudd på kr.50.000.- til sitt bygdeutviklingaprosjekt:
Primærnæringene i Beiarn, gjennom eierskap i Beiarelva, en ressurs for framtidig
nærings utvikling og lokalsamfunnsbygging.

Innvilget tilskudd belastes kommunens næringsfond, kto 4722325 1740 og kan utbetales ved
prosjektstart. Prosjektrapport og regnskap oversendes kommunen ved avsluttet prosjekt

Bakgrunn og saksutredning:

Beiarelva SA har gjennom en forstudie konkludert med at elva, gjennom den fiskeaktivItet den
genererer, er bærebjelken i reiselivsnæringa i sommersesongen. Utviklingsmulighetene er
gode, med bakgrunn i at det vurderes å være et stort uutnyttet markedspotensiale.

Dette bygdeutviklingsprosjektet skal koble et sterkere grep mellom grunneierne som har
fiskerettighetene i elva, og en næringsutvikling som styrker både primærnæringene og
reiselivsnæringen. Målsettingen er å øke sysselsettingen og verdiskapningen med basis i de
muligheter elva gir.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 500.000.- og fylkesmannen har bekreftet et tilskudd på
kr. 250.000.-. Med kr.50.000.- fra Beiarn kommune, finansieres det resterende gjennom
egeninnsats fra de aktuelle aktører.

Vurdering:

Beiarelva har siden gjenåpningen (2001) etter rotenonbehandlingen (1994) hatt en meget
positiv utvikling. Men de siste par årene har fisket og verdiskapningen av fisket begynt å
dabbe av. Dette har flere årsaker, både konkurranse fra andre elver, mindre fisk i elva, samtidig
som forholdene i den viktigste fiskeseperioden har vært ugunstige.

Forvaltningsmessig har Beiarelva SA, i samarbeid med fylkesmannen og direktoratet, gjort en
meget god jobb for å sikre og trygge beiarlaksens fremtid.

Beiarelva SA har utarbeidet og vedtatt en ny driftsplan for perioden 2013 - 2017. For øvrig en
meget godt gjennomarbeidet og god driftsplan, som legger klare føringer for arbeidet
fremover.
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Imidlertid har Beiarelva SA sett behovet for å forbedre organiseringen for å tilpasse seg den
moderne laksefiskers virkelighet og ikke minst samarbeide om og tilrettelegge for økt
verdiskapning og sysselsetting i lokalsamfunnet. Dette siste er bakgrunnen for
gj ennomføringen av bygdeutviklingsprosj ektet.

Beiareivas betydning for rettighetshavere, næringsliv og kommunen er udiskutabeL.
Elva har skapt meget stor aktivitet i perioder og har vært med på å sette Beiarn ((på kartet))
Som det beskrives i søknaden, er laksefiske ei næring i et dynamisk market i konstant
utvikling.

Utviklingsmulighetene for Beiarelva er store og kommunen vil berømme Beiarelva SA for å ta
tak i de fremtidsutfordringer vi står overfor, gjennom iverksetteise av dette prosjektet.

Dette vil utvilsomt kunne ha en positiv effekt for alle involverte parter og som
bygdeutviklingsprosjekt vil det gi positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.

Et viktig element i prosjektet er å skape engasjement fra primærnæringene, slik at et økt
inntektspotensiale for denne gruppen, kan være med på å sikre rekrutteringen og skape et
sterkere grunnlag for et styrket og bærekraftig landbruk i kommunen.

Vedlegg:
Søknad fra Beiarelva SA
Søknad BU -midler
Tilsagn om BU-tilskudd
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Tollå, 21.02.14

Til
Beiarn Kommune
8110 Moldjord

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKT.

Beiarelva SA søker herved om kr. 50.000,- i tilskudd til utvikling av BeiareIva som ressurs for
framtidig næringsutvikling og lokalsamfunnsutbygging.

3,- ~f/ -7 0-t
Mvh

Bror Hemminghytt
Styreleder for BeiareIva SA

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse

Adr: Beiarn Fri v i1Jigseniral, II i 14 Tollâ
Tlf: 755 68899.

E-Post:
Hjemmeside:

beiarnns¡gonline.no
www.beìarclvii.com
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Søknadsskjema for BU-midler

PRIMÆRNÆRINGENE i BEIARN, GJENNOM EIERSKAP I
BEIARELVA, EN RESSURS FOR FRAMTIDIG

NÆRINGSUTVIKLING OG LOKALSAMFUNNSBYGGING.

Navn på søker

Organisasjonsnummer
(9 siffer)
Bankkontonummer
Kontaktperson
Telefon-/mobilnummer
E-postadresse
Postad resse
Postnummer
F

Beiarelva SA
986932151

05314661518
Gudbjørg H. Navjord
75568899
beiarnns~online.no
Trones Gamle skole
8114 Poststed
Nordland Kommune

Landbruket har gjennom alle tider vært hovednæringsvirksomheten i Beiarn.
Utviklingen for landbruket i Beiarn har fulgt mønsteret til landet for øvrig. Stadig færre livnærer seg
av landbruk som hovednæring. Landbruksarealene er likevel godt holdt, da færre større bruk høster
tilgjengelige arealer.

Skal vi lykkes med å opprettholde et bærekraftig landbruk i Beiarn må vi fokusere på de muligheter
vi har for ny landbrukstilknyttet næringsvirksomhet som kan bidra til en økonomisk trygghet for de
som ønsker å satse. Ikke minst er dette viktig med tanke på rekruttering til landbruket, både
gjennom en generasjonsskifteprosess og direkte nyrekruttering gjennom ordinær
eiendomsoverdragelse. En bærekraftig økonomi vil være avgjørende for et fremtidig godt og aktivt
landbruksmiljø i kommunen.
Beiarelva representerer en unik mulighet til å kunne utvikle ny næringsaktivitet, enten direkte
landbrukstilknyttet eller gjennom eierskap til de ressursene Beiarelva representerer.
Ressursene tilhørende Beiarelva er i stor grad eid av personer tilknyttet landbruksnæringen.
I en forstudie gjort av Beiarelva SA er konklusjonen at fisket i elva er bærebjelken i reiselivsnæringa i

i
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- Næringsutvikling:
Bakgrunn:
Laksefiske er ei næring i et dynamisk marked i konstant endring. Næringa har et stort kundetilfang
av varierende karakter der nærmarkedet dominerer. Laks er den fisken som er viet størst
oppmerksomhet blant internasjonale sportsfiskere og er en av hovedgrunnene til at mange kommer
til Norge for å fiske. Dette fisket representerer også en betydelig verdiskaping lokalt og regionalt.
Den totale betalingsviljen, faktiske utgifter, rekreasjonsverdien, særlig regnet pr. fisketurist pr. døgn
er høg, særlig i det internasjonale markedet.
Virkningen av at det legges til rette for eksempelvis leie av guider skaper arbeidsplasser og
ringvirkningen av økt besøksttall i elva er økt omsetning på butikkene i bygda.
Inntektene tilfaller grunneier, butikker, guide, turistbedrift, sportsbutikk, bensinstasjon, kiosk og
leverandører som har ansatte.
Potensialet for ny næringsetablering, med utgangspunkt i Beiarelva, er stort og er det viktigste
element i prosjektet.

Hva skal være de konkrete resultatene i ros'ektet?
Grunntanken i prosjektet er at forskjellige aktører, både innen fisketursime, reiselivsnæringen
generelt, andre næringer inkludert grunneierne, skal samarbeide om å tilby en komplett
kvalitetsopplevelse . Det er viktig å bidra til et samlet tilbud av høy kvalitet, hvor samarbeid mellom
tilbydere er nødvendig for å gå inn i prosjektet. Et slikt samarbeid vil bidra til verdiskapning for de
enkelte aktører så vel som for tilstøtende næringer og for lokalsamfunnet. Et slikt samarbeid vil også
øke kompetansen hos de enkelte aktører, bidra til økt kompetanse i lokalsamfunnet og styrke
langsiktig utvikling av næringslivet i kommunen.

Hvord~nskaldere gåfram forå nå de konkrete resultatene? Hvilketiltak er planlagt
jennomført i prmlektet?

Utarbeide komplett profileringsplan med produksjon av nødvendig materiell.
Utrede hvilke muligheter som kan gi grunnlag for etablering av konkrete samarbeidsprosjekt
mellom Beiarelva SA og det lokale næringsliv.
Utarbeide en strategisk plan for markedsføring. Utvikle nødvendig IKT-verktøy og innføre et felles
system for salg av fiskekort. Under Handlingsplan for Næring og Rekreasjon i driftsplanen står også
tiltakene; Samlet fiskekortsalg og Fiskekortsalg over internett som prioriterte tiltak (s.28).
Utrede mulighetene for samarbeid med Saltdalselva/ andre lakseelver i regionen om
kompetanseheving, markedsføring og salg.
Se på mulighetene for å etablere fast kontakt og infobase. Dette gjerne i samarbeid med andre
aktører som guidetjenester, turistinformasjon 0.1.
Kartlegge kompetansebehov og lage en enkel plan for kompetanseheving hos de lokale aktørene.

(Forvaltning, markedsføring, salg, vertskapsrollen m.m.)

Medlemmer av Beiarelva SA som er grunneiere langs Beiarelva og mulige samarbeidspartnere.
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- Kartlegge muligheten og stimulere grunneierne til aktiv deltagelse. Styrke eierskapsforståelsen hos
grunneierne og få fram mulighetene for næringsutvikling samtidig som det utvikles en
formålstjenelig organisering av Beiarelva SA.

- Arrangere temamøter der grunneiere, reiselivsaktører og øvrig næringsliv inviteres til å delta.
- Arrangere folkemøte for å skape forankring og øke forståelsen av Beiarelvas betydning for
lokalsamfunnet.
- Deltagelse på grunneierlagsmøter og møter med næringslivet.
- Innleie av foredragsholdere med spisskompetanse til lokale seminar og møter.
- Ekskursjoner/ studieturer for kompetanseheving og inspirasjon.
- Utarbeide profileringsprogram og ta dette i bruk. (Eks. felles infoskilt, elvekart, annonsemal m.m.)

Gi en beskrivelse av prosjektets framdriftsplan (f.eks. tidsplan/Gantt-diagram/milepælsplan)

Kartlegging og mobilisering av grunneierne (grunneierlags-/tema- og folkemøter) - vår/høst 2014
Lage profilerings-, markedsførings- og kompetanseplan - høst/vinter 2014/2015
Realisering av samarbeidsprosjekt - vinter/vår 2014/2015

Tiltak
Gi en oversikt over alle
tiltakene/aktivitetene i
prosjektet, og kostnader
knyttet til disse
Prosjektledelse

KjØp av tjenester/faglig bistand

(utvikle samarbeidet mellom
Beiarelva SA og det lokale

næringsliv - avtaleverk m.m.)
IKT - spisskompetanse

Studietur, møter, bevertning,
reiseutgifter m.m.

Øvrige tiltak

Annet
SUM

Sekretærarbeid for og møter i
styringsgruppa. 165t x 300,-
Sjøfossen Næringsutvikling AS

Kostnader (kr)
Dersom prosjektet går over
flere år, må kostnader for
hvert enkelt år, samt
totalkostnaden vises
49.500,-

140.000,-

(Martin Strand)
Folkemøter; 2 x 10.000,-
Temamøter/fagseminar;
2 x 20.000,-
Grunneierlagsmøter; 20 x 2000,-
Kartlegging
Markedsføringsplan m/matr.
IKT-verktøy
Kompetanseheving
Uforutsette kostnader

40.500,-
20.000,-

40.000,-
40.000,-
10.000,-
50.000,-
40.000,-
20.000,-
50.000,-
500.000,-
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Gi en spesifisert oversikt over alle finansieringskilderlfinansiører,
og hvor mye de bidrar med (hvor mye eget arbeid, andres arbeid,
egne midler, andre midler, BU-midler)

Beløp (kr)
Dersom prosjektet går over
flere år, må kostnader for
hvert enkelt år, samt
totalkostnaden vises
50.000,-Beiarelva SA (egeninnsats i tid på møter i styringsgruppa og i

prosjektledelse)
Arbeid ved aktører i prosjektet (innsats i tid - møter og deltakelse i
kartlegging fra 24 grunneierlag og samarbeidspartnere;
Ca.50 personer à lOt à 300,- kr)
Tilskudd Bygdeutvikling
Tilskudd Beiarn Kommune
SUM

150.000,-

250.000,-
50.000,-
500.000,-

Søknader om BU-tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak behandles
fortløpende av Fylkesmannen i Nordland etter forskrift om midler til bvçideutvikling
(BU-midler) og Reoionalt Nærinasoroaram for landbruket i Nordland (RNP Nordland).

Forpliktende bekreftelse

Undertegnede er kjent med forskrift for BU-midler og bekrefter at opplysningene er
riktige. Det kan kreves avkortning av tilskuddet, eventuelt hel eller delvis
tilbakebetaling av utbetalte midler dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene for tilskuddet.

Prosjektet må ikke igangsettes før det foreligger svar på finansieringssøknaden fra
Fylkesmannen i Nordland.

Antall vedle
Sted og dato
Underskrift
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Beiarelva SA
Beiarn frivillighetssentral
8114 TOLLA

Tilsagn om inntil kr 250 000 i BU-tilskudd til prosjekt "Utvikling av
Beiarelva som ressurs"

Vi viser til søknad om tilskudd til bygdeutvikling fra Beiarelva SA datert 20.02.2014, møte i
Beiarn 31.03.14 og justert søknad mottatt her 10.04.14.

Søknaden er behandlet etter Forskrift om midler til bygde utvikling fastsatt av Landbruks- og
matdepartementet 28.01.2009 sist endret 12.07.2011, og etter Regionalt næringsprogram for
landbruket i Nordland 2013 - 2016.

Fylkesmannens vedtak:
Beiarelva SA innvilges inntil kr 250 000 i BU-tilskudd ti prosjektet ((Primærnæringene i
Beiarn, gjennom eierskap i Beiarelva, en ressurs for framtidig næringsutvikling og
loka Isamfu nns bygg ing)).

For tilskuddet gjelder følgende vilkår:
Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Tilskuddet vil kunne
falle bort dersom planene som ligger til grunn for tilsagnet endres uten
forhåndssamtykke.
Det skal føres regnskap for tiltaket. Regnskapet skal settes opp slik at det kan
sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket.
Tilskuddet er beregnet til 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Dersom prosjektet ikke
blir gjennomført i forutsatt omfang eller til kostnad oppgitt i søknad, vil tilskuddet
kunne bli tilsvarende redusert.
Ved markedsføring av og rapportering fra tiltaket skal det framgå at det er mottatt
støtte fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen skal synliggjøres i presentasjon
av prosjektet.
Fylkesmannen skal ha tillatelse til å legge ut sluttrapport fra prosjektet på våre
internettsider.

Vilkår for utbetaling av tilskudd:
Utbetaling av tilskuddet skjer normalt etterskuddsvis med bakgrunn i del- /sluttrapport
og regnskap attestert av regnskapsfører eller revisor. Det kan foretas del utbetalinger i
løpet av prosjektperioden, og ved spesielle behov kan det utbetales forskudd. Minst
10 % av tilskuddet skal holdes tilbake til sluttrapport og regnskap foreligger.

LANDBRUKS- OG REINDRIFTSAVDELINGA
Postadresse: 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 7552 0977

MOSJØEN
Besøksadresse:
Strandgata 24
8656 Mosjøen

FAUSKE
Besøksadresse:
Sjøgata 78

8200 Fauske

BODØ fmnopost§fylkesmannen.no
Besøksadresse: ww.fylkesmannen.no/nordland

Moloveien 10

8002 Bodø



Frist for gjennomføring av prosjektet og innsending av sluttrapport er 1.1.2016. I
tilegg til attestert regnskap skal rapporten inneholde en beskrivelse av gjennomførte
titak, en vurdering av oppnådde resultat i henhold til de mål som er satt og en
vurdering av hvorvidt og på hvilken måte prosjektet har overføringsverdi til andre
områder i Nordland.

En eventuell søknad om utsatt frist må fremmes i god tid før 1.1.2016. Tilskuddet kan inndras
uten varsel etter fristens utløp.

Om søknaden:
Hovedmålet med prosjektet er å øke verdiskapinga hos de forskjellige næringsaktørene
gjennom å utvikle Beiarelva som en langsiktig ressurs og et regionalt spissprodukt.

Målgruppe for titaket er medlemmer av Beiarelva SA som er grunneiere langs Beiarelva og
mulige samarbeidspartnere.

Forskjellige aktører skal samarbeide om å tilby en komplett kvalitetsopplevelse. Det
framheves at det i prosjektet er viktig å bidra til et samlet tilbud av høy kvalitet, hvor
samarbeid mellom tilbydere er nødvendig for å gå inn i prosjektet. Et slikt samarbeid vii bidra
til verdiskapning for de enkelte aktører så vel som for tilstøtende næringer og for
lokalsamfunnet. Et slikt samarbeid vil også øke kompetansen hos de enkelte aktører, bidra til
økt kompetanse i lokalsamfunnet og styrke langsiktig utvikling av næringslivet i kommunen.

Planlagte aktiviteter i prosjektet:
. Kartlegge muligheten og stimulere grunneierne til aktiv deltagelse.
li Aííangere temamøter der grunneiere, reiselivsaktører og øvrig næringsliv inviteres ti

å delta.
. Arrangere folkemøte for å skape forankring og øke forståelsen av Beiarelvas

betydning for lokalsamfunnet.
. Deltagelse på grunneierlagsmøter og møter med næringslivet.

. Innleie av foredragsholdere med spisskompetanse til lokale seminar og møter.

. Ekskursjoner! studieturer for kompetanseheving og inspirasjon.

. Utarbeide profileringsprogram og ta dette i bruk

Organisering av prosjektet:
. Prosjekteier: Beiarelva SA.

. Styringsgruppe: Styret i Beiarelva SA

. Prosjektledelse: Beiarn Frivilligsentral, som innehar sekretærfunksjonen hos

Beiarelva SA.

Prosjektets varighet er ett år, med planlagt oppstart 1.5.2014.
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Følgende budsjett er lagt til grunn for behandling av søknaden:

Budsjett:
Prosjektledelse
Kjøp tjenester/Faglig bistand
Studieturer, møter, bevertning, reiseutgifter mv
Øvrige tiltak i prosjektet
Annet. uforutsett
Sum

Finansiering:
Egeninnsats Beiarelva SA
Arbeid ved aktører i prosjektet
Tilskudd til bygdeutvikling, Fylkesmannen
Tilskudd fra Beiarn Kommune
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr

49.500,-
180.500,-
100.000,-
120.000,-
50.000,-

500.000,-

kr
kr
kr
kr
kr

50.000,-
150.000,-
250.000,-

50.000,-
500.000,-

Vurdering:
Søknaden er vurdert i forhold til BU-midlene (tilretteleggingsmidlene) som forvaltes av
Fylkesmannen. BU-midlene har som formål å stimulere til lønnsom næringsvirksomhet i og i
tilknytning til landbruket. I tråd med BU-midlenes formål prioriteres de tiltak som antas å ha
størst næringsmessig betydning for landbruket i Nordland, samt prosjekter som er en del av
prioriterte satsinger, jfr. Næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016.

Jfr. Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013 - 2016 (RNP), plasseres
tiltaket primært under satsingsområdet bygdeutvikling.

Bygdeutvikling og bygdemobilisering er definert inn i de strategiske satsingsområdene i RNP
Nordland. Bygdemobiliseringsprosjekt har gjerne bredere utgangspunkt enn kun rene
landbruksinteresser. Det er imidlertid viktig at bygdemobiliseringsprosjekt hvor det brukes
BU-midler også har et tydelig fokus på utfordringer og muligheter knyttet til landbruk.

Landbruk har vært og er fortsatt hovednæringsvirksomheten i Beiarn. For å opprettholde et
bærekraftig landbruk i Beiarn i framtida også er det viktig å utnytte de muligheter som er i
kommunen for ny landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Ressursene i Beiarelva er i stor
grad eid av personer som er i landbruksnæringa i kommunen. Fiske i elva er bærebjelken i
reiselivsnæringa i sommersesongen og gjennom å utvikle Beiarelva både som en langsiktig
ressurs og et regionalt spissprodukt vii en kunne oppnå en økt verdiskaping hos grunneierne
langs elva.

Fylkesmannen er positiv til det planlagte prosjektet, og mener at et vellykket prosjekt vii
kunne ha betydning for landbruket og landbrukets utøvere i området.

Kontroll og tilbakebetaling:
Fylkesmannen skal føre tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og skal ha
adgang ti all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.
Fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.
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Midlene tildelt i dette vedtaket kan kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har
gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig
utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de
forutsetninger som er satt for tildelingen.

Klage:
Søknad om BU-tilskudd er innvilget som omsøkt. Det er i tilsagnsvedtaket satt vilkår for
tildelingen. Disse vilkårene kan det klages på jfr. forvaltningslovens kapittel Vi om
klageadgang. En eventuell klage stiles til Statens Landbruksforvaltning og sendes
Fylkesmannen i Nordland innen tre uker etter av vedtaket er mottatt. Se vedlagte informasjon
om klageadgang.

Med hilsen

John Kosmo (e.f.)
Fung. landbruks- og reindriftsdirektør Toril Austvik

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
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I CD Avsender (forvaltningsorganets stempel)
'CL

~
.~.
.~

~ Mottaker (navn og adresse)

Melding om rett ti å klage over
forvaltnngsvedtak
(Forvaltningsloven q 27 tredje ledd)

ø Dato

G: Klageinstans

Denne meldingen gir viktige opplysniger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretng om.

Klagerett

Hvem kan De klage til?

Fristen til å klage

Rett til å kreve begiunnelse

Klagens innhold

Ut'iettng av vedtaket

Rett til å se sakens doku-
menter og ti å kreve
veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til Siviombudsmannen

Særlige opplysninger

De har rett til a klage over vedtaket.

De kan IJage tilldageinstansen, dvs. det organ som er nevnt i rubrikk G: foran. Men
klagen skal først sendes til det organ De tar denne meldingen fra (j£ rubrikk (i). Hvis
ikl(e dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til
klageinstansen for avgjørelse.

Klagefrsten er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstreld(elig at klagen
er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for
oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram.

Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har
særlig grunn til det, kan De likevel søke om å ra forlenget ldagefristen. De bør da i
tilfelle nevne giunnen til forsinkelsen.

Dersom De ild(e allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav
om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefrsten. Klagefrsten blir i så full
avbrutt, og ny frist begynner å løpe fr det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det ldages over, og den eller de endringer som ønskes.

De bør også nevne Deres begrunnelse for å ldage og eventuelle andre opplysninger
som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imid-
lertid adgang til å søke om il få utsatt iverksettngen av vedtaket inntil klagefristen er
ute eller Idagen er avgíort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle
vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldigen, j£ rubrikl( (i.
Der kan De også fa nænnere veiledning om adgangen til il klage, om framgangsmåten
ved idage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

De kan søke om á få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om
tritt rettsråd. Her gjelder imidlertd normalt visse inntekts- og fonnuegrenser. Fylkes-
mannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også
særskilt adgang til a kreve dekiúng for vesentlige kostnader i forbindelse med

klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har
truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det blir endret. Klageinstansen (jf
rubrikk ~) vil om nødvendig orientere Dem om retten til il kreve slik deknng for
sakskostnader.

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) har ild(e adgang
til å behandle saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå far Deres ldage
avgjort i statsråd fordi Kongen er Idageinstans, kan De derfor ikl(e senere bringe saken
inn for Sivilombudsmannen.
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SØKNAD OM DEKNING AV STUDIUM "BERGTEKNISK ANSVARLIG"

Saksbehandler: Bjørnar Brændmo
AS
Arkivsaksnr.: 14/224

Arkiv: NAVN Evjen Granitt

Saksnr.: Utvalg

1 9/14 Formannskapet

Møtedato
30.04.2014

Rådmannens innstiling:
Evjen Granitt AS innvilges inntil 1/3, begrenset oppad til kr. 35. 000, til dekning av av
kostnadene for nødvendig kompetanseheving for å oppfylle myndighetenes krav om
Bergteknisk Ansvarlig, for å ha lov til å drive masseuttak.

Beløpet belastes næringsfond og utbetales etter dokumenterte kostnader.

Saksutredning:
Mineralloven krever at for å kunne drive steinbrudd og pukkverk, skal driftsansvarlig ha
gjennomført et studium som Bergteknisk Ansvarlig. Loven krever at dette skal være på plass
fra 2015.

Stjørdal tekniske fagskole har laget et deltidsstudium som Evjen Granitt AS ønsker å delta på.

Bakgrunn:
For at Evjen Granitt AS skal kunne fortsette sin virksomhet er det nødvendig at dette er på
plass til 01.01.2015. Via Sjøfossen Næringsutvikling AS har vi mottatt søknaden, som viser en
foreløpig totalkostnad på ca. kr. 103.000.

Vurdering:
At bedriften innehar den kompetanse som myndighetene krever, er helt avgjørende for videre
drift. Kompetanseheving er også et prioritert satsningsområde.
At bedriften i en omstillngsperiode søker støtte til slike tiltak har vi stor forståelse for, men
siden dette vil være en kompetanse knyttet til en bestemt pers om vurderer Beiarn kommune
det som meget viktig at det forankes både i bedriften og hos den personen det gjelder.
Derfor instiles det på dekning av 1/3 av totalkostnadene, max kr.35.000.-, med bakgrunn i at
bedriften dekker 113 og den aktuelle person 1/3.

Vi mener det kan være mulig å kunne redusere totalkostnadene noe. Uten at kommunen stiler
krav om det, så forventer vi at bedriften stiler krav om bindingstid for den personen det
gj elder.

Vedlegg:
Søknad fra Evjen Granitt AS med vedlegg fra Stjørdal Fagskole.
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Evjen Granitt AS
Evjen,
8120 Nygårdsjøen den. 26. mars 2014.

Sjøfossen Næringsutvikling
8140 Inndyr.

Søknad om dekking av utgifter til studium "Bergteknisk ansvarlig", StjørdaL.

Samfuet pålegger oss stadig krav til dokumenterig av kompetanse og fra 20 L 5 er det krav
om noen som oppfyller krvet som Bergteknsk Ansvarlig for å ha lov til å drve masseuttak.
Stjørdal tekniske fagskole kjører ett opplegg som fjernstudium, kombinert med obligatoriske
samlinger ved skolen i Stjørda1, selv med dette opplegget så koster mange penger.
Vi tilater oss å søke om hjelp til finaniering av studiumet.
Nedenfor er ett kostnadsoverslag basert på innentede priser.

Overnatting 3 stk pr.samling:
Nattog Bodø-Stjørdal TIR
Sum pr samling:

3 stk x kr 980,- =
2 stk x kr 1 885,- =

kr 2 940,-

kr 3 770,-

kr 6710,-

Reise og overnatting:
Kursavgift:
Kursmatriell :
Sum

7 stk x kr 6710,- kr 46 970,-

kr 50 000,-

kr 6 000.-

kr 102970,-

Håper på ett raskt svar og positivt svar.

Med vennlig hilsen

Evjen Granitt AS

~i1ar K. ~sen.

t1J~l' ty.i¡pv,uA-

Vedlegg: Matriell fm Stjørdal fagskole

1 4 APR 2014

Ark.kode P
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Avdeling -=f!
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øergteknisk Ansvar"$)

Mangler du fortsatt funksjonen Bergteknisk Ansvarlig i steinbruddet ditt?

Nå haster det!

Mineralloven krever at dette skal være på plass fra 2015

Stjørdal fagskole har laget et tilpasset studium for driftsansvarlige i pukkverk og
steinbrudd, som trenger denne formelle kompetansen. 3 grupper på 20 studenter har
allerede gjennomgått dette kurset, og vi er klare ti å kjøre i gang 4. runde, forutsatt
nok påmelding.

Oppstart planlegges til uke 14 eller 15, med første samling på Stjørdal fagskole. Til
sammen 7 samlinger á 4 dager vil bli avholdt fram ti kursets avslutning i mai 2015.
Samlingene holdes til dels Î S~ørdal og til dels ute i studentenes bedrifter, etter
nærmere avtale.

Nærmere opplysninger og påmelding til Stjørdal fagskole v/Stig Lien,
stig-harald.lienZêll, tel 922 34 574



Stjørdal tekniske fagskole

~..,,~R/)A';

~~'j~ o.
-li tva~e r~G"6

Studium "Bergteknisk ansvarlig" kull 4, ved Stjørdal fagskole

Innhold og gjennomføring

Stjørdal fagskole har på oppfordring fra Norsk bergindustrí og Direktoratet for
Mineralforvaltning (DMF) utarbeidet et studieopplegg for "Bergteknisk ansvarlig". Bakgrunnen
for dette er at svært mange bedrifter har behov for å skaffe seg denne kompetansen i henhold til
kravet i Mineralloven. Første kull som gjennomførte dette kurset staret våren 20 L I og avsluttet
sommeren 2012, mens andre kull er i gang og vil være ferdige i mai 2013.

Stjørdal fagskole har i samråd med DMF nå bestemt kjøre i gang kurs fòr en fjerde gruppe i
2014-2015. Oppstart er planlagt i uke 17 i 2014, avslutning i mai 2015.

Studiet er et delstudium innenfor fordypningsområdet bergteknikk, tilsvarende det som inngår i
det ordinære bergteknikkstudiet ved Stjørdal fagskole. I omfanglstudiebelastning tilsvarer
delstudiet litt under halvparten av fullt studium. Studiet blir lagt opp som fjernstudium, kombinert
med obligatoriske samlinger ved skolen i StjørdaL. Det kan vurderes å legge noen samlinger til
andre steder, i tilknyting til deltagernes bedrifter,

Samlinger

Vår 2014
Samling l:
Samling 2:

Uke L 7, tirsdag 22. -fredag 25.april, Stjørdal
Uke 24, tirsdag L O.-fredag 13. juni.

Høst 2014
Samling 3:
Samling 4:

Oktober.
Novem berIdesem ber.

Vår 2015
Samling 5

Samling 6:
Samling 7:

J an uar.

Mars.
Mai. Avsluttende samling med eksmen, StjørdaL.

Datoer, emner og samlingssteder for samlingene 2-6 bestemmes i løpet av kurset, i samråd med
deltagerne. Første samling holdes på Stjørdal, og vil bLa. gi en innføring i bruk av E-
læringsplattformen lts learning.



Stjørdal tekniske fagskole
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Prosjektarbeid

I løpet av sommeren 2014 skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i egen bedrift, og levere
rapport fra det på første samling om høsten (oktober).

Selvstudium og innleveringer

Mellom hver samling vil det bli lagt ut stoff til selvstudium og innleveringsoppgaver i tiknytning
til gjennomgått stoffpå samling. Innleveringene er obligatoriske og må være bestått for å ta
godkjent kurset og gå opp til eksamen.

Finansiering

Dette er et spesialkurs som går utenpå de ordinære rammene ved Stjørdal fagskole. Det betyr at vi
ikke kan påregne å Ta noen offentlig støtte til studiet, og skolen må derfor Ta dekket opp alle
kostnader gjennom egenandeler fra studentene. Totalkostnadene vil beløpe seg til 45-50.000 kr,
og vil bli delt opp i 3 semestervise fakturaer.

Eksamen

Det blir avholdt en avsluttende, tverrfaglig eksamen i mai 2015

Godkjenning som bergteknisk ansvarlig

Studenter som gjennomfører studiet og består den avsluttende eksamen, vii etter søknad til
Direktoratet for mineralforvaltning ta godkjenning som bergteknisk ansvarlig for spesifisert(e)
mineraluttak med uttak opp til 500.000 m3 pr år.

For å ta generell godkjenning som bergteknisk ansvarlig må studenten ha gjennomført full
fagskoleutdanning med fordypning bergteknikk. Skolen vil legge til rette for at studenter som
gjennomfører delstudiet "Bergteknisk ansvarlig", i ettertid kan ta resterende fag/moduler og ra
full kompetanse som fagskoletekniker med fordypning bergteknikk, i fonn av heltids- eller
deltids/fjernstudium ved Stjørdal fagskole.

Nænnere opplysninger om kurset ta ved henvendelse til Stjørdal fagskole,
stig-harald.lien(wntfk.no, tel 922 34574.
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Vidar Johansen

Fra:
Til:
Sendt:
Legg ved:
Emne:

"Stig Harald lien" .;stig~harald.lien~ntf.no;:

-:vidar~egranítt. no;:
25. mars 201410:33
Info kull 4 BTApdf
Kurs for bergteknisk Ansvarlig

Hei!

Viser til telefonsamtale i dag. Vedlagt litt ino om opplegg og gjennomfring av kurs som starter rett
etter påske.

For hotellovernatting ved samlinger på Stjørdal anbefaler vi Quality Airport Hotell, som ligger i 5
min gangavstand fra skolen. Vis til avte mellom skolen og hotellet når du bestiler, det skal være en
liten rabatt å hente.

lC1, tJ80,'- r- &l(\.

mvh

Stig Lien,

Stjørdal fagskole

25.03.2014
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ÅRSOPPGJØR 2013

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
i 4/1 72

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

20/14 Formannskapet
Møtedato
30.04.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2013, bestående av årsmelding og regnskap
med noter.

Saksutredning:
Vedlagt følger Beiarn kommunes årsoppgjør for 2013.

Oppgjøret med regnskap og noter er oversendt Salten Kommunerevisjon for uttalelse.
Økonomisjef og rådmann har signert fullstendighetserklæringen og vi venter revisjonens
uttalelse før oppgjøret behandles i Formannskapet. Denne vil bli omdelt så snart den er
tilgj engelig.

Kontrollutvalget behandler oppgjøret i møte 9. mai. Deres behandling skal etter loven gå til
kommunestyret (ikke nødvendig til Formannskapet) og vil være tilgjengelig til behandlingen
der.

Rådmannen oppfordrer det politiske miiljøet til en kritisk gjennomgang av oppgjøret og til å ta
dette aktivt i bruk ved senere behandling av kommende sektorplaner, økonomiplaner og
budsjett.

De forbehold og anmerkninger som måtte komme frem under behandlingen vil være viktige
signaler som administrasjon må forsøke følge opp.

Vedlegg:
Årsoppgjøret med regnskap, noter, kommentarer og oversikter for hele virksomheten.
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