
~
Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FORMANNSKAPET
Møterommet, kommunehuset
05.02.2014 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Saksnr.

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
Heidi Larsen
André Kristoffersen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE
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Til møtet får Formannskapet besøk fra:
- Beiarelva SA v/Bror Hemminghytt
- Arena Beiarn v/Andre Kristoffersen
- Kulturpunkt Tvervik v/Anne Rita Nybostad/Kurt Edvin Blix Hansen
- Motorsport Steinåmo v/Karianne Steinåmo

Hver for seg vil de orientere om status for sine planer og prosjekter.
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v/Henry Andorsen Nordland Fylkeskommne
STATLIG STØTTEORDNING FOR BREIBÅND
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SAL TEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/687

Arkiv: 026

Saksnr.:
53/13
1/14

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
18.12.2013
05.02.2014

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstillng

Saksutredning:
Beiarn kommunestyre behandlet henvendelsen fra BRUS i møte 18. desember 2013 og fattet
følgende vedtak:

Beiarn kommune ønsker å delta i debatten om kommunestruktur som er ventet i løpet av de
neste årene. Vi ser det likevel vanskelig å delta på BRUS sin utredning om Salten som
Nordområdenes hovedstad. Det oppfattes som et klart mål med denne studien å danne en stor
kommune av hele Salten og at det legges til grunn et ensidig næringsperspektiv.

Beiarn kommunestyre imøteser en utredning som er åpnere og også legger kommunenes
oppgaver og plikter ovenfor befolkningen til grunn i spørsmålet om kommende
kommunestruktur.

Saken fremmes for å gi Beiarn Formannskap og Beiarn Kommunestyre en anledning til å døfte
videre oppfølging av vedtakets andre deL. Hvordan ønsker det politiske miljø å engasjere seg?

Henvendelsen fra Bodøregionens Utviklingsselskap AS har fått forskjellig mottakelse hos
kommunene. Totalt fikk 12 kommuner likelydende invitasajon som oss. Flere har ennå ikke
sluttbehandlet saken, men det synes å være en viss skepsis til å gi BRUS en sentral rolle i den
forestående uredningen. Flere kommuner peker på Salten Regionråd som den riktige
utredningsorganisasj onen.

Regjeringen har tatt nye grep og gir ukentlige nye signaler om hvordan den varslede reformen
tenkes gjennomført. Det er nedsatt et ekspertutvalg som skal legge frem en rapport om
oppgavejusteringer mellom stat, fylke og kommune. Første tilbakemelding fra dem ventes å
komme før påske. Videre er det varslet klare signaler og styringsprinsipper mot ny struktur i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen som kommer i
mai.

Kommunen abbonnerer på bladet Kommunal Rapport til alle faste medlemmer av
kommunestyret. Her kan leserne følge en del av det utredningsarbeidet som skjer omkring i
landet og skaffe seg en viss informasjon. Det man måtte finne der vil imidlertid være historier
om møter som har vært og ting som har skjedd. Hvor pro aktiv klarer Beiarn kommunestyre å
være i den prosessen som pågår. Hvordan kan administrasjonen legge til rette for en
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informasjonsflyt og et grunnlag for å ta lokalpolitiske standpunkt?

Rådmann, opposisjonsleder og ordfører deltar som kjent i Salten Regionråd. Så vidt vi har
bragt i erfaring skrives det i disse dager på en sak som skal til behandling i rådets møte 20-21.
februar. Vil det være aktuelt å gi opposisjonsleder og ordfører noe spesielt mandat til å
behandle den saken?

I ulike drifts- og plansammenhenger deltar administrasjonen i møter med kolleger og
samarbeidspartnere både i kommunen og utenfor. Og administrasjonen blir nærmest
bombardert med ulike undersøkelser hvor resultatet av disse åpenbart er tiltenkt å brukes i
pågående og forestående diskusjoner om kommunestruktur. Også administrasjonen blir
dermed involvert. Hva er greit og hva er ikke greit å gi uttrykk for fra administrasjonens side?

Konferanseflommen er enorm. KS, alle større arbeidstakerorganisasjoner, fylkeskommunene,
regionråd landet rundt, fylkesmenn, direktorater og deparement, NHO mv. arrangerer hele
tiden konferanser der det holdes innlegg for og imot endret struktur. Hva man skal låne øre til
vil være opp til den enkelte. Ordfører har deltatt på konferanse i regi av Fagforbundet i Oslo og
vil kunne redegjøre fra denne. Ordfører har også deltatt på Nordlandskonferansen sammen
med rådmann og næringskonsulent. Her ble det holdt innlegg som er lett tilgjengelig på nfk.no
og som rådmannen tør anbefale å lytte til (lydfier og videosnutter) som grunnlag for en videre
politisk diskusjon.

Det lages ikke innstiling i saken. Hensikten har bare vært å få tema satt på den lokalpolitiske

dagsorden på nytt.
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UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/46

Arkiv: 020

Saksnr.: Utvalg

2/14 Formannskapet
Møtedato
05.02.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune støtter Bodø kommunes søknad til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) om deltakelse i Utviklingsprogram for byregioner.

Beiarn stiler administrative ressurser til rådighet i tråd med prosjektbeskriveIsen, men ønsker
sterkt at ordførere i berørte deltakerkommuner skal inngå i styringsgruppen for prosjektet. Den
tileggskostnaden dette medfører dekkes av deltakerkommunene selv.

Sakspapirer:
- Prosjektbeskrivelse,
- E-post med invitasjon til deltakelse
- Rådmannens foreløpige svar til Bodø kommune

Saksutredning:
I e-post av 21. januar inviterer samfunnskontoret i Bodø kommune til deltakelse i KMD sitt
utlyste utviklingsprogram for byregioner. Prosjektbeskrivelse følger vedlagt. Alle
Saltenkommuner er invitert.

Bodø kommunes formannskap behandlet saken i møte 29. januar og det var derfor nødvendig å
sende et foreløpig administrativt signal om hvordan Beiarn kommune stiler seg til
invitasjonen. Rådmannen har vist interesse for deltakelse, kfr. vedlagte brev.

I skrivende stund vet man ikke resultatet av Bodø Formannskaps behandling av saken. Dersom
saken blir avvist i Bodø Formannskap er den naturlig nok uaktuell for realitetsbehandling hos
oss.

Bakgrunn:
Prosjektet har en kostnadsramme på 2,6 mil hvorav KMD bes bidra med 1,3 mil. Bodø
kommmune vil bidra med 455.000, Salten Regionråd med 20.000, øvrige samfunnsaktører
med 80.000 og deltakerkommunene i Salten med 95.000 hver.

Deltakelse i det tilyste programmet innebærer at man får en sammenstilt kunnskap om hvilke
faktorer som hindrer bedre samspil innad i regionen og hva som hemmer vekstkraften i hele
regionen sett under ett. Bodø har kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til å stå for
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analysearbeidet en slik kunnskapsinnenting innebærer. Deltakerkommunenes finansiering
består avegenfinansierte timeverk - altså praktisk deltakelse i møter, analyse- og planarbeidet.

Vurdering:
Rådmannen ser på administrasjonens deltakelse i prosjektet som krevende siden vi er små og
mangler dedikerte personalressurser til kommunal planlegging. Vi venter likevel gjennom
deltakelsen å få anledning å fremme det samlede beiarsamfunnets utfordringer og interesser på
en slik måte at det på sikt kan tjene oss både som organisasjon og samfunn. Rådmannen tror på
felles planinnsats og aktiv dialog. Gjennom analysedelen vil vi i tilegg vinne ny
realkompetanse om hvilke styrbare faktorer som er viktigst både for oss selv og for
nabokommuner. Deltakelse vurderes derfor å ha en egenverdi som gjør at rådmannen er positiv
til å prioritere prosjektet. Dersom det fattes positivt vedtak om deltakelse vil kommunalleder
Ågot Eide tiltre arbeidet.

Arbeidet som skal igangsettes i Utviklingsprogram for byregioner ventes delvis å gå parallellt
med en rezionrådseid prosess om mulig endret kommune struktur i Salten. Det gir et visst
potensiale for plansynergier selv om denne saken omhandler et analyseprosjekt.

De som bidrar og deltar kommer til å vinne ny kunnskap. Det er det viktigste. Prosjektet
oppleves ikke som et forsøk på å fange omlandskommunene til Bodø inn i bestemte
planmønstre. Arbeidet med så vel samferdselsstrategier som kommune struktur skal gå helt

utenom denne saken, men rådmannen ser en mulighet til god politisk foranking dersom
ordførerne inngår i styringsgruppen for prosjektet.

Hvordan kommunestrukturarbeidet faktisk skal organiseres er foreløpig uklart, men slik vi
forstår det skrives det i disse dager på sak til regionrådet (møte 20/21.02) om akkurat det. I
denne sammenhengen vises til kommunestyrets vedtak om å delta i drøftinger om ny
kommune struktur, men samtidig at BRUS (Bodøregionens Utviklingsselskap AS) ikke er
ønsket i en sentral rolle i en slik utredning, ref. vedtak i kommunestyrets sak 53/13.

Vi i Beiarn har ikke avklart hvordan kommunestyret kan få et godt grep om arbeidet med en
eventuell ny kommunestruktur - eller andre viktige utredninger og prosjektet som dette. I
forhold til kommunestruktur er det kanskje slik at både kommunale byråkrater med interesse
for feltet og engasjerte politikere, er i en fase med en form for individuell
kunnskapsinnenting. Vi deltar på konferanser, svarer på undersøkelser, lar oss intervjue og
uttaler oss om hva vi tror og synes. Særlig må politisk ledelse ha frihet til å gjøre det, men
kommunens samlede syn er det kommunestyret som står ansvarlig for. Kommunestyret må
derfor engasjeres og involveres. Ordfører og øvrig politisk ledelse setter agendaen og går foran
i vanskelige saker. Rådmannen mener av den grunn at det er viktig at ordførerne i
deltakerkommunene i også Utviklingsprogram for byregioner sitter i styringsgruppen.

Utviklingsprogrammet er ikke et forberedende kommunestrukturprosjekt, men all den tid noen
måtte mene at man i dette prosjektet kan legge noen føringer, så vil legitimitet og klare roller
være av største betydning. Det kan være formelle hindringer i at et prosjekt eiet av Bodø
kommune skal ha en slik organisering, men Bodø bør etter rådmannens syn utfordres og bes
om å avklare det. At regionrådet ventes å bidra til finansieringen tilsier også at ordførerne kan
inviteres til deltakelse i styringsgruppa.
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Som en kommentar - og uten at det tilhører denne saken, vil rådmannen anbefale at alle
ordførere i Salten deltar i regionrådets styringsgruppe for en forestående Saltenutredning om
kommunestruktur. Med ordførere sentralt plassert i styringsgrupper vil disse få en spesiell
mulighet til å ta signaler fra et samlet kommunestyre med i styringsgruppene og
kommunestyrene kan gjøre stegvise avklaringer etter hvert som prosjektene skrider frem. Da
ansvarliggjøres riktig politiske nivå gjennom ordfører i de utfordrende tider vi står foran.

Uavhengig av politisk deltakelse i styringsgruppen eller ikke, vil rådmannen anbefale at Beiarn
kommune støtter opp om dette prosjektet og deltar i Utviklingsprogram for byregioner.
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Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMO) har lyst ut midler ti et
utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspil
mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft. med sikte på utvikling i
regionen som helhet. Bodø kommune ønsker i dette prosjektet å utrede hvilke faktorer som
hemmer samarbeid i Salten og hvilke faktorer som bidrar til å hindre vekst i hele Salten.

Bodø kommune søker om 1,3 milioner i midler fra KMD til prosjektet hvorav 1,1 milioner
skal brukes på kunnskapsinnenting. Alle Saltenommunene inviteres inn i prosjektet og det
legges opp til en egenandel på gjennomsnittlig 9S 000 kroner per kommune som finansieres

gjennom egeninnsats. Egeninnsats vil hovedsakelig være deltagelse i 4 arbeidsgruppemøter i
løpet av 20l4j deltagelse gjenom møter i regi av Salten regionråd. ordførers og rådmem1s

deltagelse i intervjustudie og kommunenes tilrettelegging av data til konsulenter.

Mål og rammer

Bakgrunn
Forslag til ((Kommuneplan 2014-2026 - Strtegisk samfunnsdel Bodø 2030~) som skal til

politisk behandling i Bodø bystyre i februar 2014 foreslår tre hovedmål og seks
satsningsområder som skal være hovedfokus for Bodø kommune i årene fremover. Gjennom
hovedmål i i planen skiSseres det et potensial for 70 000 innbyggere i Bodø kommune i år
2030j og videre at hele Saltenrgionen kan ha et potensial på 110 000 innbyggere i år 2030. 1

dag har Bodø nært 50 000 innbyggere og Salten har rudt 80 000 innbyggere. Salten har
derfor et betydelig potensiale for befolkningsvekst de neste årene.

Försla.get til visjon for Bodø er ~(en attraktiv hovedstad i Nord)), 1 dette ligger det at Bodø

kömmUne skal ha. en aktiv tolle i utviklingen av Nordområdene ved å påta seg nasjonale og
intêrnasjonale oppgaver.

Skal visjonert kütle nås, må by og land fungere på en tifredsstillende måte i hverdagen og
dekke folksdagfige behov. Dette gjelder for alle aldersgrupper, og uavhengig av bosted. enten
man ønsker å benyte tilbud i bydelene eller ì sentrum. Visjonen vil kreve mye av kommunen,
næringslivet og samarbeidet med ätdre berørte myndígheter. Og som for andre byer er det
avgjørende at Bodø ut fra egne muligheter styrker sin attt'aksjonskraft og identÎtet framover.

Ett àv satsnÎngsomraderte et sysselsetting og etablering, og en av l1âlsetningene under dette

området er: ((Bodø er den mest attraktive b(h arbeids.. og servicerëgion i nord.)) Tovàlgte
strategier for å nå et slikt mål er; ((Tilrettelegging av ifta$truktur innenfof regionen og
utvikle samarbeid på stadig nye omrâder )).



En sterk region er en forutsetning for at Bodø kommune skal kunne nå de målsetninger som er
skissert i kommuneplanens samfunnsdeL. De viktigste regionale planene er ((Fylkesplan/or
Nordland 2013-2025)) og ((Slagkraftige Salten _. Saltenstrategier 2012-2016)) utarbeidet av
Salten regionråd og vedtatt av alle Saltenkommunene. Begge planene peker på Bodø som
motor i nord og sier at utviklingen i Bodø er svært viktig for Saltenregionen, Nordland. Nord-
Norge og Nordområdene. ((Fylkesplanfor Nordland)) og ((Saltenstrategien) danner et godt
grunnlag for det videre arbeid med å styrke Salten som region og Bodø som regionssenter, og
arbeidet med ((utviklingsprogram for byregioner - Bodø og Salten)) vil forankes i disse to
planene.

Salten består av 9 kommuner med til sammen 80 000 innbyggere. Spennvidden er stor fra
fylkeshovedstaden Bodø med sine snart 50 000 innbyggere til Beiarn kommune med 1000
innbyggere. Fauske kommune er den nest største kommunen og har ca. 9600 innbyggere.

Fauske sentrum har 5000 innbyggere og er et regionsenter for de mindre kommunene rundt.
Salten har derfor to definerte regionsentre i Bodø og Fauske.

Kommunene i Salten har i dag et utstrakt samarbeid. Salten regionråd ble etablert i 1989 og er
et velfungerende organ med lang erfaring innenfor kommunesamarbeid. I tilegg er det
opprettet en rekke velfungerende interkommunale selskaper.

Mål:
Gjennom byregionsprogrammet skal det skal gjennomføres en helhetlig samfunnsanalyse for
å identifisere faktorer som hindrer samspil innad i regionen og som hemmer vekstkraften i
regionen. Ved å identifisere hemmende faktorer kan det utarbeides strategier og tiltak for å
bygge ned og fjerne disse og dermed frigjøre det potensialet som Salten har. Som nevnt
tidligere har Salten et potensial på 1 L O 000 innbyggere og Bodø et potensial på 70 000

innbyggere i 2030. Dette krever at Salten utenfor Bodø kommune skal vokse fra dagens
30000 innbyggere til 40 000 innbyggere innen 2030. Dette betinger vekst i alle

Saltenkommunene.

Hovedmål: Identifisere flaskehalser i samspilet mellom Bodø som regionhovedstad og resten
av Salten, som er hemmende for vekst i hele Saltenregionen.

Delmål: Følgende delmål settes for å nå hovedmålet.

1. Identifisere minst 3 interne faktorer i hver kommune som er hemmende for vekst i den
enkelte kommune.

2. Identifisere de 3 viktigste fortrinnene hver enkelt kommune har i forhold til resten av
Salten.

3. Identifisere minst 3 faktorer for hver enkelt kommune som hindrer samspil med Bodø
som regionssenter. For Bodø kommune skal det identifiseres minst 3 faktorer som
hindrer samspil med hver enkelt nabokommune.

4. Identifisere hvilke funksjoner Fauske utfyller som regionssenter for sitt omland.

5. Identifisere faktorer i samspilet mellom regionsentrene Bodø og Fauske som er
hemmende for vekst i Salten.

6. Identifisere minst 5 hovedfaktorer som hindrer vekst i Salten som region.



På bakgrunn av de faktorer som identifiseres som flaskehalser i regionen skal det velges et
antall hovedtemaer/saksområder som regionen skal jobbe videre med i fase 2 av prosjektet.

Rammer:
Fase L av prosjektet gjennomføres i perioden januar 2014 til desember 2014. Prosjektet

betinger finansiering fr Kommunal- og modemiseringsdepartementets utvikJingsprogra for
byregioner 2014.

Fase 2 av prosjektet er treårig og gjennomføres i perioden 2015-2017. Oppstart og
organsering av fase 2 avhenger av hvilke funn som gjøres i fase L av prosjektet. Denne

prosjektplanen omfatter derfor bare fase 1.

Organisering

Prosjektledelse
Prosjektledelse legges til Bodø kommunes samfunnskontor.

Arbeidsgruppe Bodø kommune
Det opprettes en intern arbeidsgruppe ved Samfunnskontoret for å håndtere den daglige
driften aV prosjektet. Gruppen består av prosjektleder, utviklingssjef, en representant fra

seksjon. for strategisk plan og en representant fra seksjon for næringsutvikling.

Arbeidsgruppe Salten
Det opprettes en arbeidsgruppe med en administrativ representant fra hver kommune. Denne
areidsgruppen vil avholde 4 møter i prosjektperioden. Denne gruppen vil være faglig
rådgiver for prosjektleder og intern å,t'beidsgruppe. Videre skal arbeidsgruppens representanter
ha det praktiske ansvar i hver kommune for å tilrettelegge for innhenting av infonnasjon,
tilrèttelegge fôr intervjurunder med mer.

StyrIngsgruppe
Salten tègiò:nåds arbeidsutvalg (AU) vil tungere som styringsgruppe for prosjektet. AU
består av ordførerne i Hamårøy, Bòdø, Meløy og Fauske kOn1mUtlê Satt rådmann i Fauske
kommune. AU ledes av ordfører i Hamarøy. Ordfører Beiar kommune og rådmann Bodø
kommune er varamedlemmer i AU. Styringsgrppen har 6 møter i løpet åV 2014.



Forankring
Alle deltagende kommuner og Salten regionråd forankrer sin deltagelse i prosjektet på
følgende måte:

Kommune Møte Dato

Bodø Fortanrskapet 29. ianuar
Fauske
Saltdal Formannskapet 4. februar

l!ela..i'h Forinannskat)et 5. februar
Gildeskål
MeløY
Sørfold
Hamarøy
Stehien

_S~a!!en!~.&o,nråd Regionrådsmøte 20. februar

Plan for kuiinskapsil1nhenting/metodikk
Gjennom arbeidet med Saltenstrategier, Fylkesplan for Nordland og kommuneplaner i de
ulike kommunene er det gjort mye analysearbeid som viser hva som er de ulike kommuners
fortinn, hva soni hindrer vekst med mer. En gjennomgang og sammenstiling av denne kjente
kU11skapen vil gi nyttig informjon om vekstheinmende faktorer í Salten.

Det er også viktig å innente informasjon om hva ledere í de ulike kommunene mener er de
største utfordringene i egen koinUhe og i samspilet mellom köniunene. Det skal derfor
gjennomføres en intervjurunde med ordførere, rådmenn og fremtredende næringslivs-,
utdannings- og kulturlivspersoner i de enkelte kommuner. I tillegg skal også utvalgte

regiöndirektøérfor statligé VirkSOMheter intervjues.

på bakgrUt1t aV Îtinsamlet máteriale og intervjuet skal det utarbeides en rapport som skal

identifisere de faktorene SOtr er listet i deiinålene. Eksempler på temaer som skal belyses i
dette arbeidet er ál'l5idsttarked, boligmårked, àtealdispönerIng, infrastruktur, sâmferdsel og
rireringsli v.

De delmål som er satt opp gir grunlag for hver enkelt kommune å jobbe videre med de
utfordringer som er identifisert internt i kommunen. Videre vil rapportn om identifiserte
flaskehalser dane grunnlaget for diskusjon i regionen om hvilke
hovedtemaer/arbeidsområder det skal ålbeides videre med og hvordan dette arbeid skal
utføres. eksempelvis søke deltagelse i fase 2 av prosjektet.

Kort öppsumtnért vil derfor kufiskapsirientingen sè slik ut:

1. Samnienstilinga." tilgjengelig materiale, ferdigstilt innen 12.mai
2. rntervjustudie~ ferdigstilt innen L Ljuli

:J. Samm.enfattende.rapp0lt. .med.....identifisertè.flas~ehalser, . fetdigsti It... itLen 29.august
4. Analyse av hvilke hovedtemaer/arbeidsomráder det skal arbeides videre med i fase 2.

ferdigstilt innen 3 i. oktober.



Egeninnsats
Hver enkelt kommune ütøekerert person til å sitte í regional arbeidsgruppe. Denne personen
blir köntaktpetson for prosjektleder. Det legges opp til kuiinskapsinnhentingen med
sammenstiling av tilgjengelig materiale og gjennomføring av intervjuer blir gjennomført med
bruk av ekstern konsulent. Egeninnsatsen ti kommunene blir derfor å tirettelegge data for
konsulent. tilrettelegge for gjennomføring av intervjuer med mer.

I tiJegg vil ordføreres og rådmenns deltagelse i styringsgruppen og Regionrådet når prosjektet
diskuteres telle som egeninnsats fra kommunene.

Det legges opp til at det reiser 3 personer på de nasjonale nettverkssamlingene. Hvem som
reiser i tilegg til prosjektleder vil avklares i staren av prosjektet. Det vil derfor påregnes noe
mer egeninnsats fra kommuner som deltar på disse samlingene enn de andre. Det vil også
være en høyere grad av egeninnsats fra de kommuner som har representanter i arbeidsutvalget
til Salten regionråd. For enkelhets skyld er allkevel egeninnsatsen ti deltagende kommuner
fordelt likt mellom deltagende kommuner unntatt Bodø som har prosjektledelse.

Fremdriftsplan
Fremdriftsplålen er lagt opp slik at politisk foranring i deltagende kommuner gjennomføres i
løpet av február måned. Rett i etterkarit aV oppstártsmøtt i neUverksgruppen i 8.mars i Oslo
sendes oppdraget om kunnskapsirienting ut på anbud. Milepælene som består av

ferdigleveranser av rapporter er higt opp slik at rapportene er klare i forkant av
arbeidsgruppeinøter og styringsgruppemøter. På den måten sikrs det god fremdrift i
prosjektet
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Budsjett med finansieringsplan
Med forbehold om støtte fra Kommunal.. og moderniseringsdepartementetog positivt vedtak i

deJtagerkommunene vil prosjektet ha følgende finansiering (avrundet ti nærmeste hele tusen):

Aktivitet Utgi 11

259 000
73 000

i 55 000
202000
117 000
292 000
202 000

1 300 000

Nettverksmøter Qslo (3 møter me¡j 3 delta tre
Kontaktniøter i re ionen
Anien reisevirksomhet

¡(ui1skapsÌrtëntins
Sum søkte midler Kommunal.. o Itodeliiiserinsdeartementet

90 000
90 000
20 000

1 100000
i 300 000

TotalsUni finansierin 2 600 000

iil grunn for utregning av egeniïUsats Hgger en timespris på 840 kroner for
ordførere/rådmennandre samfunnsaktøtet og 540 kröner fôr saksbehandlere. Timespris er
beregnet utfra 1 promile av netto årlønn og anseS som et konservativt anslag.

mellom aktørene er følger (avrundet ti nætìeste hele tusen):

Aktør L Jtgi ftel Anta I L dagsverk

Bodø kÓiÌmurte 455 000 rOl

Fåuske kommune 95 000 19

Saltdal kotnune 95 000 19

Beiarn kómmut1e 95 000 19

Gildeskål koinmune 95 000 19

Meløy koh1ut1e 95 000 19

Sørfold komiÌUlte 95 000 19

Hainarøy kómiÌlle 95 000 19

Steiiten kOirtine 95 000 19

Sa1tet1reâiortd 20 000 3

Andre sainruùi1såktøtet 80 000 1 2

Kommurtal~ og 1 300 000
möderniserîniisdeb.



"., Beiarn kommune
Sentraladministrasj onen
8110 MOLDJORD

Saksnr.: 14/46

L.nr.: 14/439
Vår dato: 23.01.2014

Deres dato:
Deres ref.:
Gradering:

Objektkode: /
Emnekode: P 020

Bodø kommune
Samfunnskontoret v/Jordbru

8001 BODØ

Pr e-post til Asgeir Jordbru

FORELØPIG SVAR - UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

Vi viser til e-post av 21. j anuar fra Bodø kommune ved Asgeir Jordbru ad Bodø kommunes
deltakelse i det departementsutlyste (( Utviklingsprogram for byregioner )).

Administrasjonen i Beiarn bekrefter positiv interesse for deltakelse og vil ut fra dette lage sak
til politisk behandling i Beiarn Formannskap 5. februar då.

Beiarn kommune

Ole Petter Nybakk
Rådmann

Kopi til:
Ordfører
Kommunalleder Eide
Kommunalleder F. Movik
Næringskonsulent Brændmo

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000
Telefaks: 75569001

Postadresse:





Fra:
Til:

cc:

Asgeir Jordbru -:sgeir .Jordbrut§bodo. kommune. no~
"Siv .Anita.Brekket§fauske. kommune. no"
.-Siv .Anita. Brekket§fauske. kommune. no;:, "even. ediassentQfauske. kommune. no"
.-even.ediassen(§fa uske. kommune. no;:, "fobt§sa ltdal. kommune. no"
.-fob(§saltdal. kommune. no;:, "elisabeth.larsentQsa ltdal. kommune. no"
.-elisabeth.la rsentQsaltdal. kommune. no~, "monika .sandet§beiarn. kommune. no"
.-monika .sandet§beiarn. kommune. no~, "ole. p. nyba kk(Qbeiarn. kommune.no"
.-ole. p. nybakk(§beiarn. kommune. no;:, "o rdforercQgildes ka i. kommune. no"
.-ordfo re r(§ glid es ka i. kommune. no~, "mikge i (§ gild eska i. kommune. no"
.-mikge i (Q gild eska I. kommune, no~, "per. swensenC§meloy .kommune. no"
.-per.swensen(§meloy. kommune. no;:, '10rgen.kampliC§meloy .kommune. no"
~orgen.kampli(gmeloy.kommune.no;:, Ole Henrik Hjartøy
.-Ole.Henrik.HjartoycQbodo.kommune.no~, Rolf Kåre Jensen
.-Rolf. Ka re.JensenC§bodo. kommune. no)o, "ordforer(§sorfold. kommune. no"
.-ordforer(§sorfold. kommune. no~, "geir. saka riassen(gsorfold. kommune. no"
.-geir.sa kariassen(§sorfold. kommune. no)o,
"rolf.steffensentQha ma roy. kommune. no"
.-rolf .steffensentQhamaroy. kommune. no~, "elin.eidsvik(ghamaroy. kommune. no"
.-elin .eîdsvik(Qhamaroy. kommune. no;:, "asle. se hrodercQsteigen .kommune. no"
.-as le. se hroder(êsteigen . kommune. no~, "roy. hanssenCQsteigen. kommune. no"
.-roy. hanssen(Qsteigen. kommune. no)o

Kjersti Bye Pedersen '-Kjersti.Bye.PedersenCQsalten.no)o, Odd Tore Fygle
.-Odd.T .Fygle(Qbodo.kommune.no~, Tom Soll .-Tom.Sollcgbodo.kommune.no~,
Kyrre Did rikse n oeKyrre. Didriksemg)bodo. kommune. no)o

Dato:
Emne:

Logg:

Tirsdag 21. januar 2014 13:09

Invitasjon til ~ delta i utviklingsprogram for byregioner

~ Denne meldingen er videresendt.

\.

Til ordførere og rådmenn i Salten

Innledning:

IIrk.kodr¡ p

~~~.;:d~' s .--- 1/\
"v~clin9 ..-~

Ka5~~.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst midler til et utviklingsprogram for
byregioner. Bodø kommune ønsker ~ søke om deltagelse og inviterer herved alle
kommunene i Salten til å delta i prosjektet. Valg av temaer som skal utredes vil knyttes
opp i vedtatte Saltenstrategier 2012-2016. Salten regionråds deltagelse i prosjektet vil i
stor grad avhenge av hvor mange av medlemskommunene som deltar, men Bodø kommune
ønsker sterkt at alle Saltenkommunene deltar og at arbeidet forankres gjennom
region rådet.

Formål:

Formålet med prosjektet er å finne flaskehalser som hindrer samspil mellom Bodø og resten
av Salten, gi økt kunnskap om Bodøs funksjon for Salten, Saltens funksjon for Bodø og
Saltens næringsmessige potensiaL. Ved å identifisere og fjerne flaskehalser for samspil vil
grunnlaget for vekst i hele Salten kunne legges.



Organisering:

Programmet er delt inn i to faser. Fase 1 skal være etdhig og hovedsakelig gjennomføres i
2014, mens fase 2 g~r over 3 ~r, og gjennomføres i perioden 2015-2017. I denne omgang
er det utlyst midler til fase 1.

Formßlet med fase 1 er etablering og konsolidering av samarbeidet internt i regionen, og
valg av tema/saksområde som regionen ønsker ~ jobbe videre med. Valg av tema skal
blant annet gjøres pg grunnlag aven helhetlig analyse av samhandling i regionen.
Analysen kan gjøres langs parametere som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked,

arealdisponering, infrastruktur, næringsliv og kompetanse.

Formålet med fase 2 er at regionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak
innenfor områder/tema som regionen har prioritert.

Mer om programmet kan leses i utlysningsteksten på departementets internettsider:

http://wwyv.regjarjrigen.no/rib/dep/kmçUtema/regional- og distrìktspolitikklregionalt-
utviklinosa rbeid/utviklinasproa ra mmet- (0(- bvrea ioner. ht ml?id = 746068

Tidsfrister/politisk forankring:

Det er kun én kommune som kan stå som søker om deltagelse i programmet.
Søknadsfristen for å delta i byregionsprogrammet er 31. januar. Alle kommuner som deltar i
programmet må fatte politisk vedtak om dette. Da tidsfristen er kort, har departementet
åpnet for at det er tilstrekkelig å skissere hvordan kommunene har tenkt å forankre dette
politisk, for eksempel dato for formannskapsmøte.

Bodø kommune behandler saken i formannskapsmøte 29.januar. Det må derfor tas
forbehold om at Bodø kommune fatter positivt vedtak om ~ søke deltagelse.

Bodø kommune har avtale med Salten regionråd om å ta opp saken både på AU-møte og
på selve regionrådsmøtet i februar.

Økonomi:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet dekker inntil 50 % av kostnader av
prosjektet. Resterende kan finansieres gjennom egeninnsats. Siden Bodø kommune er
initiativtaker og søkerkommune foresiås prosjektledelse for fase ilagt til Bodø kommune
ved Samfunnskontoret. Det legges opp til at kommunenes kostnader dekkes gjennom
egeninnsats, for eksempel samlinger i regionen, tilrettelegging av data/intervju i



forbindelse med utarbeidelse av rapporter mm

Konta ktperson:

Eventuelle spørsm~1 rettes tll samfunnskontoret, Bodø kommune ved undertegnede
plankoordinator Asgeir Jordbru.

Tilbakemelding:

Tilbakemelding på om deres kommune ønsker å delta i prosjektet og dato for politisk
behandling bes sendt til undertegnede senest 29.januar. Som nevnt ovenfor ønsker Bodø
kommune at alle Salten kommunene deltar sammen i dette prosjektet for å styrke hele
Salten.

Med vennlig hilsen

,~~£~
Asgeir Jordbru
Plankoordinator, Samfunnskontoret

75 55 51 08 I 934 26 200

asgeir.jordbru(ibodo. kommune. no

www.bodo.kommune.no

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Besøksadresse: Teamgården, Prinsens gt. 113 A, Bodø





Sak 3/14

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DEL T AKELSE I INNOVASJON NORGES
DESIGNPROGRAM

Saksbehandler: Bjørnar Brændmo
AS
Arkivsaksnr. : 14/59

Arkiv: NAVN Solbakk Tre

Saksnr.: Utvalg

3 /14 Formannskapet

Møtedato
05.02.2014

Rådmannens innstiling:

Til deltagelse i Innovasjon Norge AS sitt designprogram, innvilges Solbakk Tre AS et tilskudd
på Kr. 100.000.-

Tilskuddet belastes kommunens næringsfond og utbetales etter gjeldende retningslinjer.

Saksutredning:
Beiarn Kommune har mottatt søknad fra Solbakk Tre AS, datert 27.01.2014, om tilskudd til
finansiering av sin deltagelse i designprogrammet til Innovasjon Norge AS.
Dette programmet spisser arbeidet med en en profesjonell bedriftsprofi og merkevarebygging.

Solbakk Tre AS fremstår etter siste utbygging, som en moderne industribedrift og har nå full
fokus på markedsføring og salg.

Bakgrunn:
Solbakk Tre AS har i løpet av det siste året gjennomført en betydelig utbygging og
modernisering av produksjonslokalene og effektivisering av produksjonslinjen. Bedriften har
gjennom denne satsningen satt seg som mål å kunne konkurrere og være leveringsdyktig i sitt
definerte dør og vindusmarked. Produksjonslinjen er topp moderne og alle dører og vinduer vil
være testet av Sintef og sertifiserte i løpet av vinteren. Det borger for en betydelig kvalitet.

Utfordringen for bedriften ligger på salgssiden og i den forbindelse er Innovasjon Norge AS
kontaktet gjennom sitt designprogram. Innovasjon Norge AS har vært meget positive til dette
tiltaket og finansierer fase 1 fullt ut og har bekreftet 50 % finansiering av fase 2, som denne
søknaden gjelder.

Vurdering:
For Beiarn Kommune er Solbakk Tre AS en betydningsfull næringsaktør. Ikke bare for de
arbeidsplasser den representerer, men også for Beiarn kommune sin indenditet. Solbakk har
vært og er en merkevare vi må stå sammen om å bevare og utvikle videre.
Beiarn kommune har opp gjennom årene støttet Solbakk Tre AS med betydelige beløp. Og
selv om vi ikke lengre er inne på eiersiden er det viktig for kommunen å vise velvilje og være
med videre for å trygge og utvikle arbeidsplassene. Beiarn kommune har tro på at de tiltak som
er iverksatt kan være med på å øke muligheten for flere arbeidsplasser ved bedriften.

Side 8 av 16
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Imidlertid anser vi det som viktig at denne omsøkte finansieringen av designprogrammet
forankres skikkelig i bedriften, også gjennom direkte økonomisk deltagelse fra bedriften selv.
På den bakgrunn fremmes innstilingen på kr. 100.000.- i tilskudd, slik at kommunens
delaktighet tilsvarer bedriftens egen deltagelse i finansieringen

Vedlegg:
Søknad fra Solbakk Tre AS
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Sol bakk Tre as 27.01.2014

Solbakk

8114 Tollå

Beiarn kommune

8110 Moldjord

Søknad om tilskudd til deltakelse i Innovasjon Norges designprogram

Vi søker med dette om støtte til deltakelse i Innovasjon Norges designprogram. Sol bakk Tre AS er nå i

sluttfasen på oppbyggingen aven moderne produksjonsbedrift. Bygg og maskinpark er på plass og vi

har nå full fokus på markedsføring og salg.

Når det gjelder visuell identitet har vi dessverre begrensede kunnskaper lokalt på dette området, og

ønsker derfor å benytte oss av profesjonell hjelp for å kunne bygge opp en bedriftsprofil og et godt

merkevarenavn. Dette går på oppgradering av nettside, ny logo, reklamemateriell, osv.

Designprogrammet er todelt der bedriften først får tilsagn på en designrådgiver som gir råd for å

utforme prospekter og kravspekk som gis til aktuelle designbyrå. Deretter gir aktuelle byrå tilbud ut

fra kravspekk. Bedriften kan deretter søke Innovasjon Norge om støtte til 50 % av kostnadene for å

kjøpe tjenester fra det valgte designbyrået.

Totale kostnader for programmet er beregnet til 400.000,- kroner og er tenkt finansiert etter

følgende modell:

Tilskudd, Innovasjon Norge, (50 %) 200.000,- kr

Tilskudd, Beiarn kommune ls0.000,-kr

Egne midler/eget arbeid 50.000,- kr

DL Freddy Olsen

(Sign.)
Beiarn. Kommune

i 8 JAN 2014

Kassasjon
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KJØP AV LAGERBYGNINGER OG AREAL TILKNYTTET TVERVIK KAI

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank R. Movik
14/42

Arkiv: 611

Saksnr.: Utvalg

4/14 Formannskapet
Møtedato
05.02.2014

Rådmannens innstiling:

I samsvar med vedlagt avtale og kartskisse erverver Beiarn kommune lagerbygninger og
omliggende areal regulert til industri i tilknytning til Tvervik kai fra eier av gnr. 50, bnr. l.

Erverv og tilhørende kostnader finansierers ved nytt låneopptak på kr. 500.000,-.

Saksutredning:
Det foreligger reguleringsplan for kaiområde Tvervik hvor området primært er regulert til
industri, forretning og samferdseL. Videre pågår en utvikling av området innenfor kultur, og det
foreligger søknad fra Kurt Edvin Blix Hansen og Ann Rita Nybostad om å erverve kommunalt
areal regulert til industri og forretning/samferdsel for å videre styrke denne utviklingen.

Industriareal som Hansenlybostad søker ervervet benyttes i dag primært til mellomlagring av
grusmasser. Slik vi ser det bør Beiarn kommune ikke selge eksisterende
industri/lagringsområde før alternativt område er sikret.

~

Vi mener det er viktig at Beiarn kommune påser at kai og kaiområdet også fungerer
tilfredstilende i forhold til varetransport og lagringsbehov. Det kan i større grad enn i dag
forventes at bLa. grus/pukk til kommunale veier m.v. vil komme med båt over Tvervik kai.

Et erverv som foreslått vil sikre områdets fremtidige funksjon tilknyttet transport/lagring, og
vil samtidig skape avstand mellom kulturpunkt og lagringsfunksjon. Det er også et viktig
moment at ervervet vil ((åpne)) området for en eventuell videre utvikling på et senere tidspunkt,
jfr. avtalens pkt. 6.
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ERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/22

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Frank R. Movik
13/739

Arkiv: GNR 50/22

Saksnr.: Utvalg

5/14 Formannskapet
Møtedato
05.02.2014

Rådmannens innstiling:

Med henvisning til søknad datert 27.12.13 tilbyr Beiarn kommune Kurt Edvin Blix Hansen å
kjøpe areal regulert til forretningsformål øst for gnr. 50/22 innfor reguleringsplan for Tvervik.
Arealet har en størrelse på ca. 300 m2. Endelig arealstørrelse fastsettes etter oppmåling.

Beiarn kommune tilbyr arealet til en pris på kr. 25 pr. m2. Kjøper dekker kostnader tilknyttet
oppmåling og tinglysning.

Saksutredning:

Kurt Edvin Blix Hansen har søkt om kjøp av kommunalt areal foran Galleri EftfKafè for
plassering av Shacletons kahytt fra polarskuta Quest. Kahytt har størrelse på ca. 9 m2, og
kahytten er i tillegg tenkt innapslet i et glassbygg. Videre planlegges det plassert ut skulpturer
i området. Det areal som søkes ervervet er ca. 450 m2, og er i reguleringsplan for Tvervik
delvis regulert til forretning og delvis til samferdseL.

Rådmannen mener at salg av areal bør begrenses til det areal som i dag er regulert til
forretningsformåL. Dette arealet vil ha en størrelse på ca. 300 m2.

Det foreligger også søknad fra Kurt Edvin Blix Hansen og Ann Rita Nybostad om kjøp av
areal øst for Atelier Tvervik med sikte på å realisere et fast galleribygg. Dette atealet er i dag
regulert til industriformål og benyttes til lagring og mellomlagring av grus. Denne søknaden
berører i større grad sentrale kaifunksjoner, og rådmanen mener behandlingen av søknaden
bør avvente til det politisk avklart om Beiarn kommune skal erverve lagerbyninger og areal
mot øst i området.

Vedlegg:
Kartskisse av aktuelt område

Side 11 av 16
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Sak 6/14

BEIARN TURISTSENTER AlS KJØP AV AREAL FOR OPPSTILLING AV
CAMPINGVOGNER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Terje Nyvold
13/212

Arkiv: 611

Saksnr.: Utvalg

6/14 Formannskapet
Møtedato
05.02.2014

Rådmannens innstiling:
Forutsatt at Beiarn Turistenter AS får overta eiendommen, g.nr. 41/32 og bedriften etter
nåværende eier, stiler Beiarn kommune i utsikt å kunne selge ca. 3,2 dekar av parsellen g.nr.
41/30 til Beiarn Turistsenter AS.

Pris per m2 settes til kr 25. Kjøper betaler i tilegg oppmålings- og tinglysningsgebyr.

Bakgrunn:
Saken gjelder salg av parsell som eies av Beiarn kommune, g.nr. 41/30, til Beiarn Turistsenter
AS.

Saksutredning:
Beiarn TuristsenterAS har i brev per e-mail 08.01.2014, søkt om å få kjøpe et kommunalt eid
av areal for oppstiling av campingvogner i forbindelse med drift av Beiarn Turistsenter AlS.
Omsøkte areal har gårds- og bruksnummer 41/30. Arealet er en del av reguleringsplan Trones,
vedtatt i kommunestyret 23.08.1985.

I møte 08.06.2010 vedtok plan- og ressursutvalget en mindre endring i reguleringsplanen slik
at et areal på ca. 3,2 dekar, g.nr.41/30, med planformålforretning/kontor i plan fra 1985
omreguleres til planformål spesialområde med underformål campingplass.
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Arealet er i hovedsak opparbeidet til dette formål, men det må utføres noe planerings- og

ryddearbeid.

Beiarn kommune kan tilby et areal på g.nr. 41/30, som eies av Beiarn kommune. Dette arealet
ligger mellom arealene på g.nr. 41/24 og 42/29 i vest og bakkekanten ned mot Beiarelva i øst.
Beiar kommune mener likevel at det er viktig å beholde arealet mellom bakkekanten ned mot
elva det som nå eventuelt selges, et belte på ca. 5 - 6 meter, med tanke på den fri ferdsel som
bør opprettholdes og fiskesti ned mot elva.

Forutsatt at Beiarn Turistenter AS får overta eiendommen, g.nr. 41/32 og bedriften etter
nåværende eier, stiler Beiarn kommune i utsikt å kunne selge ca. 3,2 dekar av parsellen g.nr.
41/30 til Beiarn Turistsenter AS.

Pris per m2 vil i dette tilfelle ligge på rundt 25kr - 30kr. Ved eventuelt salg må kjøper betale
oppmålings- og tinglysningsgebyr.
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KJØP AV TILLEGGSAREAL, TOLLÁNES

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Terje Nyvold
12/481

Arkiv: L12

Saksnr.:
14/13
38/13
43/13
51/13
7/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
30.04.2013
04.09.2013
21.11.2013
18.12.2013
05.02.2014

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune kjøper fra Statskog SF et areal på 850m2 beliggende på Tollånes G.nr. 70/1
slik det er beskrevet i saksframlegg. Beiarn kommune betaler til selger kr 30,00 per m2
eksklusive administrasjonsvederlag kr 5.300,00. Tinglysningsgebyr og oppmålingsgebyr med
kr 13.000,00 kommer i tilegg. Utgiften, beregnet til ca kr 44.000,00, dekkes over vedtatt
budsjett ved investering i Tollånes gang- og sykkelvei.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 30.04.2013 sak 14/13

Beiarn kommune igangsetter arbeid med revisjon av detaljplan Tollånes.
Formålet med reguleringen er å regulere inn gang- og sykkelvei samt å omregulere fra
gjeldende formål offentlig/forretning til byggeområde underformål boliger slik det er
beskrevet i saksframlegget.
Etter kommunens vurdering vil ikke forslaget til detalj regulering falle inn under kriteriene i §
4 i Forskrif om konsekvensvurdering, i forhold til vesentlige virkninger for miljø,
naturressurser og saniunn. Det vil si at det ikke er nødvendig å utarbeide
konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 04.09.2013 sak 38/13

Forslag til revidert detalj reguleringsplan for gang- og sykkelvei Tollånes, planid 18392013001,
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Plan- og ressurs utvalget den 21.11.2013 sak 43/13

Behandling:

Plan- og ressursutvalget ser at det burde vært gang- og sykkelvei (GS) i traseen for
gammelveien fra Coopen på Tollå til kulturlandskap Nordland, med gangfelt ved
kulturlandskapet.
Vedtak:
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Rådmannens innstiling vedtatt med følgende bemerkning:
. GS fra Coop til kulturlandskap Nordland tas med i planen hvis det lar seg gjøre uten

konsekvenser for tildeling av midler fra NFTU.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner kommunestyret
detalj reguleringsplan for Tollånes gang- og sykkelvei med plankart datert 02.09.2013, og
planbestemmelser planID 18392013001.

. GS fra Coop til kulturlandskap Nordland tas med i planen hvis det lar seg gjøre uten

konsekvenser for tildeling av midler fra NFTU.

Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2013 sak 51/13

Behandling:

Ordføreren fremmet forslag om at setningen :
((GS fra Coop til kulturlandskap Nordland tas med i planen hvis det lar seg gjøre uten
konsekvenser for tildeling av midler fra NFTU.)) i plan og ressursutvalgets innstiling går ut.

Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner kommunestyret
detalj reguleringsplan for Tollånes gang- og sykkelvei med plankart datert 02.09.2013, og
planbestemmelser planID 1839201300 l.

Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn:
Saken gjelder mulig kjøp av tileggsareal i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei i
Tollånes.

Saksutredning:
Det vises til utarbeidelse og godkjenning av detalj reguleringsplan samt framtidig bygging av
Tollånes gang- og sykkelvei. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å erverve
tileggsareal i tilknytning til eksisterende areal for detaljreguleringsplanen.

Arealet ligger utenfor detalj reguleringsplanen, men inntil plangrensen i nordvest, sør for Fv.
495 ned mot Storåbrua. Det nye arealet har sin vestlige grense inntil bakkekanten mot Storåga.
ArealstørreIsen på dette er ca. 850 m2, område vist i kart.
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Erverv av tileggsareal vil sikre eiendomsretten og derved bidra til å forhindre prosessen ved
utbygging av gang- og sykkelvei, særlig i område mot fylkesvei 495. Selv om det nye arealet

ikke kommer innenfor plangrensen vil det være en fordel om kommunen står som eier av

arealet, for eksempel felles areal for beboerne i området m.m.. På arealet ligger det en
morenehaug hvor kommunen kan hente fyllmasse ved behov. Bortfall av denne morenehaugen
vil bedre utsikten for beboerne i boligområdet mot nordvest.
Beiarn kommune har henvendt seg til Statskog SF i forbindelse med evt. kjøp av dette arealet.
Statskog SF har i brev til kommunen 13.11.2013 tilbudt kommunen å kjøpe en del av g.nr.
70/1 for kr 30,00 per m2 eksklusive et administrasjonsvederlag på kr 5.300,00. I tilegg
kommer oppmålings- og tinglysningsgebyr med kr 13.000,00. I alt ca. kr 44.000,00.

Rådmannen mener at Beiarn kommune, særlig i forbindelse med bygging av gang- og
sykkelvei, vil få flere fordeler ved å stå som eier av det nevnte areal, blant annet det som er
nevnt ovenfor. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen kjøper dette arealet.
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