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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørnar Brændmo
14/542

Arkiv: 140

Saksnr.:
40/14
31/15
24/15
2/16

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
13.10.2014
09.06.2015
23.06.2015
03.02.2016

Rådmannens innstiling:
Strategisk Næringsplan for Beiarn Kommune, 2016 - 2020, vedtas.
Det utarbeides en egen handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet.
Strategisk Næringsplan rulleres ved behov, men fast annet hvert år.

Saks utredning/Bakgrunn:

I oktober 2014 vedtok kommunestyret planprosessen for utarbeidelse av Strategisk
Næringsplan for Beiarn kommune.
Strategisk Næringsplan skal være kommunens verktøy som beskriver og setter rammer for
kommunens satsningsområder og målsetninger i planperioden.

Beiarn kommunestyre fattet i møte 6. mai 2015, sak 6/15, følgende vedtak:
Beiarn kommunestyre forventer en sak om strategisk næringsplan blir forelagt
kommunestyret i juni, og at det i denne sak også vurderes videre satsning i forhold til
Næringskonsulent og SNU

Forslag til Strategisk Næringsplan ble vedtatt i formanskapet den 09.06.2015 og behandlet av
kommunestyret den 23.06.2015, i sak 24/15.
Kommunestyret fattet da følgende vedtak:

1. Strategisk Næringsplanfor Beiarn kommune tas til orientering.

2. Kommunestyret tar mål av seg til å vedta en næringsplan for kommunen til høsten.
Kommunestyret ber om at de innspil som kom frem under møtet tas med i det videre
arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Gjennom prosessen har det vært avholdt møter med kommunens næringsaktører for å få
innspil og synspunkter. Gjennom Beiarn Næringsforum har det vært avholdt fire møter med
næringsplanen som tema. I tilegg har det vært avholdt særskilte møter med landbrukets
organisasJ oner.
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Vurdering:

Strategisk Næringsplan legges nå fram til politisk behandling etter en ryddig behandling og
prosess, både næringsmessig og politisk.
De synspunkter og innspil som er fremkommet er i stor grad hensyntatt og innarbeidet i det
fremlagte utkast.
En strategisk plan skal gjenspeile og legge føringer for hvordan vi ønsker å ivareta og utvikle
næringslivet i kommunen. Enkelt sagt så er det to hovedfokus i dette arbeidet:

1 Legge til rette for og trygge det eksisterende næringsliv.
2 Stimulere til nye næringsetableringer

Disse to punktene henger også nært sammen, da det viser seg at nyetableringer med utspring
fra eksisterende næringer, er de som er mest vellykkede.

Landbruket står sentralt i planforslaget og det er helt naturlig med den strukturen vi har i
kommunen. En positiv utvikling av landbruket vil ha positive effekt for annen
næringsvirksomhet i Beiarn. De mulighetene vi har for ny næringsetablering innenfor reiseliv
og opplevelser, har sitt utspring fra landbruket. Et levende lanbruk er helt avgjørende for et
levedyktig samfunn i Beiarn.

Vårt næringsliv er veldig åpent og oversiktlig. Dette kan ha både fordeler og ulemper, men
næringspolitisk er det en fordel da det er kort vei, både kommunikasjonsmessig og
beslutningsmesssig, for å ta avgjørelser.

I en liten kommune som vår, med et begrenset og sårbart næringsliv, er det også mange andre
forhold som spiler inn og vil være viktige faktorer for at vi skal lykkes. Rammebetingelsene er
derfor tatt inn som et eget kapittel i næringsplanen. At samspill må til for å lykkes er særdeles
viktig i en kommune hvor det ikke akkurat er kø av bedriftsetableringer.

Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 6/15 så må det presiseres at Strategisk
næringsplan skal være et overordnet dokument som skal fungere uavhengig av hvordan det
praktiske næringsarbeidet i kommunen er organisert. A v den grunn vil fremtidig organisering
av næringsarbeidet bli fremmet som egen sak.

Næringsplanens handlingsdel skal være konket og gjenspeile de konkete tiltak som skal
iverksettes. Det er den politisk vedtatte handlingsplanen som skal legge føringer for
administrasjonens arbeide med næringssaker.
Denne har vært til gjennomgang hos næringslivet og legges fram som et diskusjonsdokument
for formannskapet, med de prioriteringer som næringsaktørene i kommunen ønsker.
Formannskapets prioriteringer vil så kostnadsberegnes og innbakes i handlingsplanen før
kommunestyrets behandling.

Vedlegg:
Forslag Strategisk Næringsplan
Handlingsdelen til Strategisk Næringsplan
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Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

1. Innledning
Strategisk Næringsplan skal være
kommunens verktøy som beskriver og
setter rammer for kommunens
satsningsområder og målsetninger for
næringsarbeid i planperioden.

Næringsplanen skal være med på å sikre
at næringsarbeidet samsvarer med
gjeldende planverk og politiske
prioriteringer, både når det gjelder bruk og
organisering.

Vi har et lite og sårbart næringsliv i
kommunen og det er derfor viktig å støtte
opp om det eksisterende på best mulig
måte. Å bidra ti å beholde eksisterende
arbeidsplasser er mye ((biligere)) enn å
skape nye.

Beiarn har vært og er en
primærnæringskommune. Med betydelig
bortfall av arbeidsplasser innenfor
primærnæringene har det vært, og er, en
stor utfordring å kompensere for dette.

(Innledningen er under revisjon)

Beiarn vil også i fremtiden være avhengig
av et aktivt og oppegående landbruk for å
kunne bestå som et levedyktig samfunn. I
20 i 3 arbeidet i 4 % av alle sysselsatte
personer i kommunen i landbruket.
Eiendom og naturressurser som forvaltes
av landbruket, er basis for det meste av
næringsliv i kommunen, og vil ha stor
betydning for ny næringsvirksomhet.

Monika Sande

Ordfører

Ole Petter Nybakk

Rådmann

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 3



Strategisk nærings plan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

4. Rammebetingelser

4.1. Samferdsel og

kommunikasjon

Beiarn skal gjennom utredning og handling

styrkes ytterligere som en del av bo- og
arbeidsmarkedsregionen Salten. En

styrking av daglig kommunikasjon i og
mellom kommunene er viktig for å lykkes
som bo- og arbeidsmarkedsregion og er
med på å fremme et godt og konkurranse-

dyktig næringsliv.

Det er viktig å opprettholde et tilfreds-
stillende tilbud på offentlig transport i og
inn til kommunen. God kommunikasjon
innebærer også internettilgang og mobil-
dekning. I et framtidsperspektiv vil det
være nødvendig å styrke og forbedre
veinettet for å ivareta ulik godstransport,
og øvrig kommunikasjon for å kunne drive
en bedrift eller et foretak på en tilfreds-
stillende måte. Kommunen må fortsatt
være aktiv pådriver for å finne gode
løsninger på samferdsel, transport og
øvrige infrastrukturtiltak. Det henvises til
vedtatt strategi i Kommuneplanens
samfunnsdel for 2014 - 2024.

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

4.2. Samspill av

kommunale tjenester
For å lykkes med å nå målene, på de
nedfelte målområder i næringsplanen, er

det viktig at planen sees i sammenheng
med kommunens øvrige tjenestetilbud. For
å ta tak i nye kvalifiserte medarbeidere er
faktorer som, kultur-og fritidstilbud,
tilgjengelige boligtomter, skole, helse-

tjenester osv. viktig for valg av jobbsted.
For de som ønsker å etablere egen nærings-
virksomhet er det viktig med en kommune
som er engasjert, aktiv og stiller opp med
råd og veiledning på alle områder.

4.3. Kompetanse og

rekruttering
Kompetanse er viktig for alle og en av de
viktigste faktorer for å sikre og øke verdi-
skapningen i vår kommune. Vi må sørge
for at kvaliteten på vårt tilbud, fra barne-
hage til videregående, er høy og det skal
stimulere til en yrkesutdannelse som kan
øke verdiskapningen på sikt. Til potensi-
elle etablerere må vi bidra til etablereropp-
læring og bistå i prosessen fram til en
realisering.

A fà unge til å ta en utdannelse som kan
bidra positivt for kommunen er viktig.
Dette gjelder for alle næringer. Kan vi i til-
legg få sådd et gründerfrø gjennom bevisst
arbeide helt fra barnehagen og gjennom
grunnskolen, vil mulighetene for nye
bedriftsetableringer kunne øke betraktelig.

Kompetanseheving og rekrutterings-

arbeid vil være avgjørende for en positiv
næringsutvikling i kommunen. Et viktig
element for å lykkes med rekrutterings-
arbeidet, er et tilfredsstilende botilbud.

4.4. Organisering

Organiseringen av næringsarbeidet vil
være viktig for i hvilken grad vi skal
lykkes med å nå våre målsettinger. I en
kommune hvor det ikke er stort press på
nyetableringer er det viktig å ha nær
kontakt med vårt omland, både offentlige
instanser og næringslivsaktører. Samtidig
er samspilet med kommunens øvrige
tjenestetilbud også av stor betydning for å

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 5



Strategisk næringsplan for Beiarnkommune 2016 - 2020

(Velg dato)

5. Målområder med innsatsfaktorer og strategier

5.1. Landbruk
Beiarn kommune har som mål å utnyte
landbrukets ressurser og produksjons-
muligheter på en bærekraftig og miljø-

messig forsvarlig måte. Matjord er en
begrenset ressurs. Sikkerhetsmessig er det
viktig både på nasjonal og global basis at
matjord holdes i god hevd. Dette kan bare
ivaretas ved aktiv drift.

Det skal være rom for små, mellomstore
og store bruk, og en god og fornuftig
utnyttelse av dyrkingsjord skal danne basis
for satsing.

Bærekraftig mat- og skogproduksjon
innebærer fokus på tiltak som kan

Mål:

forhindre forurensing. Et bærekraftig
landbruk ivaretar også sin kulturhistoriske
verdi gjennom kulturlandskap og
bygninger.

En landbrukseiendom har både sin
næringsmessige og sin historiske verdi for

framtida. Landbrukseiendommene sine
kulturbaserte ressurser kan være grunnlag
for ny næringsvirksomhet, læring,
biologisk mangfold, bosetting og trivseL.

Det skal i planperioden fokuseres på
fram snakk av næringa ved alle representa-
sJonsoppgaver.

Det skal være attraktivt å drive landbruk i Beiarn.

Produksjonsmål: Øke melke- og kjøttproduksjonen med io % i planperioden.

Utnytte landbrukseiendommenes naturgitte ressurser. (Bilde AMW).

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 7



Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

2. Legge til rette for økt kompetanse innenfor landbruket

Landbruket er i stadig endring. Det krever at næringa er omstillingsvilig og
kompetansesøkende.

Strategi:
. Gi støtte til kurs- og møtevirksomhet.

. Støtte opp om og bidra til faglige nettverk og forum for kompetanseheving.

. Gi økonomisk støtte ved etablering av tilleggsnæringer i landbruket, herunder lokal
foredling av råvarer.

'. lI. _ .i~..- '" -\-,.~;,~. "'j.,:
. ..¡;.. '. '--;i,-: ""~~~,-.-.... ~....~-~

Kumøte. Foto AMW. Satse på ungdommen. Foto: AMW.

3. Søke å opprettholde jordbruksdrift i hele bygda

Bosetting og drift av landbrukseiendommene er avgjørende for å opprettholde et godt bo- og
eksistensmiljø i kommunen. Ressurspersoner i landbruket vil være viktige elementer for ny
næringsutvikling, i tilegg til den landbruksrelaterte virksomheten.

Strategi:
. Satse på ungdommen!

. Bistå ved generasjonsskifte.

. Bidra aktivt til eiendomsoverdragelser til beste for landbruket i kommunen.

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 9



Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

5.2. Industri
i Beiarn kommune er det i dag (20 L 6) to industribedrifter. Disse sysselsetter L O - L 5 personer

og er en viktig del av arbeidsmarkedet. Arealmessig har vi tilrettelagt for ny
næringsvirksomhet, og det er viktig at kommunen jobber aktivt både mot eksisterende
bedrifter og utad for å få nye arbeidsplasser til bygda. Kommunen har konsesjonskraft som
kan utnyttes i forbindelse med industrietablering lokalt.

Mål:

Ivareta eksisterende industri og arbeide for nyetableringer.

5.2.1. Innsatsfaktor og strategier:

Handle hurtig om en industri etablering skulle bli aktuell

Strategier:

. Være ajour i forhold til planlegging og kommunalt planverk.

. Sikre areal for evt. framtidig utvidelse av eksisterende industri og nyetableringer.

. V ære til stede i de rette fora og på rett arena.

Evjen granitt. Foto: EG

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 11



Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

5.4. Reiseliv

Beiarn kommune er rik på opplevelser. Vår utfordring er å ((pakke)) våre kvaliteter til salgbare
produkter som kan komme reiselivet til gode. Dette må gjøres profesjonelt slik at de framstår
som et totaltilbud. Ei forutsetning for å lykkes med ei reiselivsatsning i Beiarn, er samarbeid
mellom aktørene i markedet og rettighetshavere. Vi har alle muligheter for å lykkes, og
kommunen må fortsatt være en aktiv pådriver og støttespiller.

Mål:
Beiarn skal være et attraktivt reisemåL.

5.4.1. Innsatsfaktor og strategier:

Beiarn kommune skal være på driver og tilrettelegger for privat initiativ til
kultur - og naturbasert reiseliv og opplevelsesprodukter.

Strategi:

· Bistå reiselivsbedriftene i deres kompetansebygging og utvikling.

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

· Bidra til etablering aven sterk og handlekraftig reiselivsforening, basert på
samarbeid og felles måL.

. Utvikle Nasjonalparkkommune-muligheten.

. Bidra til å realisere vedtatte satsinger.

· Bidra til å utvikle reiselivs- og opplevelses-tilbudet i kommunen, basert på natur og
kultur.

Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 13



Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016 - 2020

(Velg dato)

5.6. Næringsarealer
I arealplan er det avsatt tilstrekkelig næringsareal til dagens behov. Disse er lokalisert både på
Moldjord, Storjord og Tollå. Bygningsmessig har Beiarn kommune lite ledig/tilgjengelig areal
pr. dato (20 L 6). Ved framtidig behov for nye næringslokaliteter, vil kommunen være
behjelpelig med tilrettelegging og realisering.

Mål:

Beiarn kommune skal til enhver tid ha tilstrekkelig næringsareal.

Innsatsfaktor og strategier:

Sikre forretnings- og industriareal gjennom arealplan og
reguleringsplaner.

5.6.1.

Strategi:

. Ha tilgjengelig små og rimelige lokaliteter for nyetablerere.

. Bidra til etablering av nye næringsarealer når behovet er til stede.

. Forberede tekniske installasjoner og infrastruktur på regulert næringsareal.

..\.
Vilje - åpenhet - samhold - stolthet 15



b --e),~/ hl :7: b1Of1\

z
Pd.,_,e
::

OQ
(J

-C-
Q.
::
ro
::
(J
::
Q.
::a.--.
::

OQ
(J
a. .
ro-



N ~. .

Z i Ul

Pd
,.

c: " ~ c: " ..
ro O .. ro O aJ
c. -i '& -- c. -i ,.
t" 3 t" :J t" 3 ro
O, ro C1 O, C1
A O, (J A O, --

:J 3 "' :J (J-. -. "
A :J ro - A :J

(J c. aJ (J
O A O A :J
3 O, :J :J 3 O,

Pd

3 '"
fH

ro 3 '"
:J ..

W -i W --
C - -. (J c - :J
:J ~ :J :: :J ~ C1
ro ro OQ ro ro V)
(J o- O, aJ (J o- "'t" -i

I
:J t" -i-. -. -

c a. c aJ-i O,
-. -i O,

ro :J - ro :J-i -- -it" :J :J t"
(J C1 ~ N
'" O(J O-. a. . ~
"" ro

~ (J
'" ro- 0- I-i_. N -i
O O c N-i O, O-. ~t" -i
ro (J N
-i O-.

I:J
OQ N
ro O-i ~'-



~

-c & -o CP o s:- -ç ro mQJ ;¡. o QJoro ' _. ,. ~:: QJ -o. - . .
-o 3 c .-' ln
m :: ,"

ro . ;¡ . ID. -i V) -_. - '-ao ;¡ o c:
,0- m :: Pdim ,V) - -i i

T- o 3 m-
cm

QJo QJ;¡ -¡ ,.'-a . . ,.
'& / ., r-,. " ,fl OJ,. , ;¡"" . ,. :J:."-/_. ,'1 c: c.o ,.c. -

QJo C-c
;¡ i C. ~
ln '1 C'-a -.o c: ~:: m
ro -
:: QJ

::
3 c.
ro c-
'c. '1

C/'~ ;¡o _.
?R-.



Sikre de aktive gårdbrukerne sitt produksjonsgrunnlag

Strategi
T

iltak

G
jennom

 arealpolitikken - utø
ve en streng

praktisering av boplikt på
la nd bru kseiendom

m
er.

A
rbeide aktivt for å sikre langsiktige leieavtaler

på jord- og skogarealer til eksisterende bruk i
drift.

A
ktiv påvirkning og veiledning til eire av

landbrukseiendom
m

er slik at bruk ikke legges
ned.

S
ikre m

atproduserende jord gjennom
 en aktiv

jordvernpolitikk.

S
i
k
r
e
 
e
n
 
g
o
d
 
o
p
e
r
a
t
i
v
 
v
e
t
e
r
i
n
æ
r
t
j
e
n
e
s
t
e
 
f
o
r

produksjonsdyr.

Politisk og adm
inistrativ på virkning for å holde

rovdyrbestanden på et nivå som
 sikrer

reindrifta og beitenæ
ringa næ

ringsgrunnlaget i
utm

ark.



L
egge til rette for økt kom

petanse innenfor landbruket

Strategi
T

iltak
A

nsvar
T

idsrom
K

ostnad

G
i støtte til kurs- og

m
øtevirksom

het

S
tø

tte opp om
 og bidra

B
ondekafè

L
andbruks-

M
nd.

5000

til faglige nettverk og
kontor

unntatt
onnetid

foru m
 for

kom
petanseheving.

G
i ø

konom
isk stø

tte ved
e
t
a
b
l
e
r
i
n
g
 
a
v

tilleggsnæ
ringer i

landbruket, herunder
lokal foredling av

o
ravarer.



Søke å opprettholde jordbruksdrift i hele bygda

Strategi
T

iltak
A

nsvar
T

idsrom
K

ostnad

S
atse på

Studietur til V
efsn Ibr.skole

L
br. kontor jO

ppv
H

østsem
ester

5000 kr

ungdom
m

en.
f
o
r
 
1
0
.
 
k
l
a
s
s
e

ekst

B
istå ved

generasjonsskifte.

B
idra aktivt til

eiendom
sover-

drageiser til beste
for landbruket i
kom

m
unen.
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S
ikre forretnings- og industriareal gjennom

 arealplan og
reguleringsplaner

Strategi
T

ilta k
A

nsvar
T

idsrom
K

ostnad

H
a tilgjengelig sm

å og
rim

elige lokaliteter for
nyetablerere.

B
idra til etablering av nye

Planleggingsm
idler

N
æ

ring
2016

150 000 kr

n
æ
r
i
n
g
s
a
r
e
a
l
e
r
 
n
å
r

behovet er til stede.

F
orberede tekniske

installasjoner og
infrastruktur på regulert
næ

ringsareal.





U
tnytte kom

m
unens naturressurser på en positiv og

balansert m
åte

Strategi
T

iltak
A

nsvar
T

idsrom
K

ostnad

U
trede utnyttelse av

naturressurser som
m
i
n
e
r
a
l
f
o
r
e
k
o
m
s
t
e
r
i
 
s
k
o
g
i

vilt og spiselige ville
vekster i lokal næ

rings-
m

essig sam
m

enheng.

Stim
ulere til videre-

f
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e
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i
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a
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e
 
r
å
v
a
r
e
r
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Fortsatt
sm

åkraftutbygging.

T
radisjonsnæ

ringer.



Sak 3/16

RESSURSINNSATS: NÆRING OG UTVIKLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ågot Eide

16/42
Arkiv: UO 1

Saksnr.: Utvalg

3/16 Formannskapet
Møtedato
03.02.2016

Rådmannens innstiling:
Saken legges fram uten tilrådning.

Bakgrunnl saks utredning:

Det er flere grunner til at denne saken framlegges nå:

. Det ligger til behandling et forslag til Næringsplan for Beiarn kommmune som tilsier at
det kreves bruk av ressurser, -både økonomiske og arbeidsmessige, for å få
gjennomført planen

. Prosjektperioden med egen næringskonsulent går ut i april 2016 og det må raskt tas

stiling til eventuell videreføring av denne stilinga.

. Styret i selskapet SNU AS har anmodet eierne om å komme sammen for å diskutere

ønsker og framtid for selskapet. Det er innalt til eiermøte den 26.februar. Det bør i
forkant av dette møte gis styringssignaler til dette eiermøte.

. Dagens situasjon for kommunen vår krever en enda større satsing på næring- og

næringsutvikling enn tidligere,

Ut fra dette bør det nå tas en politisk debatt på framtidig ressursbruk og organisering av
nærings- og utviklingsarbeidet.

Beiarn kommunes næringsapparat består av
. Næringskonsulent, som er i 100% prosjektstiling fram til april 2016. Arbeider med

forvaltning og utvikling i næringssaker, kontaktledd til Næringslivet i Beiarn. Er også
sammen med kommunalleder kommunens førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge

. Landbrukskontorets ansatte: som også er et forvaltningsapparat for statlig og

kommunalt lovverk innenjordbruk/husdyrbruk/skogbruk/miljø og i tileggsnæringer
knyttet til landbruk.

. Kulturkonsulenten er også involvert noe i reiselivsarbeidet.
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. Rådmann: i mange saker er rådmann direkte koblet inn. I utviklingsarbeidet er også

andre sektorer med, for eksempel teknisk, skole, sosiaL.

. SNU/ Sjøfossen Næringsutvikling AS: Næringsselskapet som kommunen er medeier i

(aksjekapital) og har, siden oppstart, fått et årlig driftstilskudd fra Beiarn kommune (
kr, 1 2016: kr 670.000). Pr. 1.01.16 har bedriften en daglig leder og en prosjektleder i
full stilling. I tillegg til innleide konsulenter.

ForvaltningskapitaVressurs bruk:

Landbruksforvaltninga forvalter kun ressurser i form av egne stilinger samt noen små fond
som er opparbeidet over tid innenfor egen ramme. Enkelte prosjekter går igjennom
landbrukskontoret der kommunen må være eier av prosjektet for å få midler fra
Fylkesmannens landbruksavdeling.

Næringskonsulent/rådmann /kommunalleder har, i tilegg til egen arbeidsressurs og
driftsramme, delegert myndighet til å bevilge etablerermidler/oppstartmidler i enkeltsaker
opptil kr. 25.000.

Næringsstyret/Formannskapet har budsjettramme på kr. 400.000 i utlån og kr. 200.000 i

tilskudd for 2016.

Kommunestyret vedtar næringsbudsjettet og kan foreta reguleringer og fatte vedtak på bruken
av Næringsfondmidler og investeringsmidler( fondsmidlene )

I utviklingsarbeidet er det flere kommunale sektorer som koblet inn samt foreninger og
bedrifter. Kommunen er høringsinstans på søknader som blir behandlet av Innovasjon Norge.

SNU AS: I sak 7 /13 i Beiarn kommunestyre sa Beiarn kommune at de har som intensjon å
satse på og å videreføre SNU AS som en aktør i det lokale nærings- og utviklingsarbeidet.
Selskapet har de siste åra ikke hatt egen forvaltningskapital som de har kunnet gå inn i
prosjekter på. De har drevet med driftstilskudd fra Beiarn og Gildeskål samt for betaling for
konsulentoppdrag. Eierskapet består av Gildeskåls aksjer 19,76 %, Beiarns aksjer 19,76 %,
Gildeskål sparebank 3,29 % og SKS 57,19( SKS eiendom 50,26 og SKS produksjon 6,93)
1 nyansatt prosjektleder i SNU (fortrinnsvis på reiseliv) er fullt og helt betalt av Gildeskål
kommune. I2 år hadde SNU også en prosjektleder knyttet til reiselivsutvikling for Beiarn, med
støtte fra Beiarn kommune.

SNU AS er nå inne i sitt 11. driftsår. De har pr. i dag kontorplass på Storjord i Beiarn og på
Inndyr. I starten var kontorlokalene i Beiarn lagt til kommunehuset.

Som en agenda for et kommende eiermøte har de reist en del spørsmål under følgende tittel
((SNU, hva nå ?))
Der legges det opp til diskusjon vedr forutsigbarheten for videre drift samt spørsmål om hva
kommunene vil med selskapet, organisering og bemanning. Videre skal det diskuteres
samarbeidet med kommunenes politisk og administrativt og selskapets manglende økonomiske
virkemidler(verktøykasse). Fokus er også på kommunenes vilje/mulighet til bruk av fonds for
å få til nyskaping eller hjelpe til i eksisterende bedrifter.
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Vurdering:
Det vurderes nå som helt nødvendig å få til en avklaring om framtidig ressursbruk i nærings-
og utviklingsarbeidet, samt organisering av dette. Det være seg bruk av midler til bemanning
og til konkete prosjekter og næringsutvikling/infrastrukturtiltak og hvilke organisering det
skal satses på.

Samarbeidet med SNU AS har ikke vært så tett som det burde være i den siste tida pga endret
lokalisering og mangel på kapitaL. Kontorplassering på Storjord har gitt dårligere
kommunikasjon mellom daglig leder i SNU AS og kommuneadministrasjonen. Vurderinga
den gang var at det skulle være noe avstand mellom forvaltninga og selskapet. Det anses at det
var en feilvurdering at selskapet skulle ut av kommunehuset.
Videre har ikke selskapet noe verktøykasse igjen i form av økonomiske midler. Spredning i
form av kompetansebehov tilsier også at kompetanse må hentes utenfor egne rekker som da
også krever eksterne midler.
Dette har medført at en også må ty til andre investorselskap, med større tyngde og tilgjengelig
kapitaL.
Kommunens investeringsmidler kan kun brukes som investeringskapital og kan dermed ikke
brukes til tilskudd og lån til næringslivet. Det betyr at bruken av investeringskapitalen krever
en aktiv eier. Næringsfondet, - og avkastning av dette, har en annen bruk.

Dagens situasjon med endringer i statens overføringspolitikk krever en enda større satsing på
næring- og næringsutvikling enn tidligere, særlig når en velger å være liten kommune. Men
også store kommuner har innsett dette. Det betyr at en må videreføre nåværende bemanning
vedr. næringskonsulentstilingen og hvis SNU AS fortsatt skal tildeles driftsstøtte bør
selskapet ha kontorplass på kommunehuset for sammen å få til bedre og proaktiv rolle i
næringsutviklinga.

Vedlegg:
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STØTTE lRETTSTVIST

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
16/47

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

4/16 Formannskapet
Møtedato
03.02.2016

Rådmannens innstiling:

Anmodningen fra L VK, på vegne av kommunene Hjelmeland, Hol samt Evje og Hornes
støttes ikke med økonomiske midler fra Beiarn kommune.

Saksutredning:
Landssammenslutningen av vassdragskommuner (L VK) søker på vegne av kommunene
Hjelmeland, Hol, samt Evje og Hornes, medlemskommuner i L VK med kraftnett-anlegg om
økonomisk støtte på kr. 20.000.

Bakgrunnen er at Statnett har tatt ut søksmål mot nevnte kommuner (tilfeldig valgt) med krav
om at eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg kjennes ugyldig.

De omsøkte kr. 20.000 er å anse som en kronerulling. Innbetaling skjer til L VK som støtter
kommunene i rettstvisten og prosederer på deres vegne. Dersom saken ender med seier og at
saksomkostninger tilkjennes kommunene, vil innbetalt beløp bli tilbakebetalt.

Kommunene vant saken fullt ut i Tingretten, der kommunene og L VK også ble tilkjent
saksomkostninger, men Statnett har anket til Lagmannsretten. Andre saker er stanset i påvente
av rettskraftig dom i denne saken. Klagen fra Statnett begrunnes med at saken er av prinsipiell
betydning og vil gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett.

Bakgrunn:
Sakens tvistepunkt gjelder beregning av fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Statnett
hevder at takstene er for høye som følge av at fradraget, etter selskapets syn, beregnes på
uriktig måte.

Vurdering:
L VK har 170 medlemskommuner. Sekretariatet besitter avgjørende juridisk kompetanse og
har, på vegne av kommunene, til enhver tid flere saker til behandling på ulike nivåer i
rettssystemet. For hver dom etableres ny rettspraksis som får følger for senere like eller
lignende saker. Standarden er at berørte kommuner må ta den økonomiske risikoen, selv om
dom i sakene får senere virkning for andre.

Som eksempel gjør Gildeskål og Beiarn kommuner seg for tiden nytte av L VK. Også det i en
eiendomsskattesak. Beiarn betaler 35 % av kostnadene, noe som i 2015 utgjorde kr. 92.748.
Saken er ikke avklart og har så langt ikke havnet i rettssystemet. Det har til nå ikke vært
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aktuelt å be om støtte fra andre medlemskommuner. Om saken skulle havne i retten vil det
kunne bli aktuelt å vurdere det. Men vi må i tilfelle vise til en annen eiendomsskattetvist der
Gildeskål alene tok hele den økonomiske risikoen. Saken var i utgangspunktet avgrenset, men
ble stor og kostnadskrevende. Den gikk til Høyesterett og Gildeskål vant - og fikk tilbake
omkostningene.

Rådmannen har forståelse for utspillet fra kommunene og L VK, men mener det ikke er lett å
skille saker som skal betegnes som prinsipielle og der medlemmene følgelig bør dele på den
økonomiske risikoen fra de sakene som ikke er prinsipielle.
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FORVAL TNING AV FINANSIELLE AKTIVA - KOMMUNAL HANDLINGSREGEL

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
16/9

Arkiv: 100

Saksnr.: Utvalg

5/16 Formannskapet
Møtedato
03.02.2016

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling.

Saksutredning:
Som del av kommunestyrets vedtak i budsjett- og økonomiplan 2016 - 2019 ble følgende
bestemt:

Beiarn kommunes handlingsregel for forvaltning av finansielle aktiva settes til side
(sak 40/13). Ny sak om handlingsregel tas opp iførste halvår 2016.

Bakgrunn:
Det vises til vedlagte saksfremlegg og vedtak i kommunestyrets sak 40/13.

Beiarn kommune etablerte en egen handlingsregel for forvaltningen av ledig likviditet etter at
kommunen solgte sin andel av aksjene i Sjøfossen Energi AS i 2013. Gevinsten ved salget var
på kr. 201 mil NOK.

I kommunestyrets møte den 16. desember 2015 ble dette satt til side. Det var ingen
forutgående saksbehandling eller vurdering av alternativer og konsekvenser. Vedtaket er en del
av behandlingen av budsjett- og økonomiplan for 2016 - 2019.

Vurdering:
Handlingsregelen ble laget fordi gevinsten etter salget gav kommunen en unik
kommunaløkonomisk balansesituasjon. Det faktiske resultatet av forvaltningen av de
finansielle aktiva vil føre til store svingninger i kommunens netto driftsresultat.

Klare mål, forutsigbarhet og styringssignaler til administrasjonen og forvalterne var ansett som
viktig for en forvaltning som kan gi varig og avgjørende gevinst. Ved kommunestyrets vedtak
er de tidligere faglige anbefalingene satt til side.

Rådmannen kan ikke utrede og fremme alternative forslag til en handlingsregel som ivaretar
de mål og hensikter man opprinnelig hadde. Det må formuleres nye politiske mål og verdivalg
for å kunne utarbeide alternativer til de økonomiske handlingsreglene vi til nå har hatt. Av den
grunn kan ikke rådmannen fremme innstiling i denne saken.

Vedlee:e::
Saksfremlegg med K-styresak, sak 40/13
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/336

Arkiv: 250

FORVAL TNING AV FINANSIELLE AKTIVA - HANDLINGSREGEL FOR
BEIARN KOMMUNE

Rådmannens innstiling:
::: Sett inn innstilingen under denne linja -J

Beiar kommune skal disponere avkastningen av Sjøfossenfondet etter de prinsipper som er
tatt opp i saksfremleggets punkter 1 - 6.

::: Sett inn innstillingen over denne linja l'

... Sett inn saksutredningen under denne linja -J

Bakgrunn:
Beiarn kommune har solgt sine aksjer i Sjøfossen Energi AS for kr. 201 mill NOK. Saken
fremmes i den hensikt å etablere handlingsregler for hvordan midlene kan brukes, etter at
disse er satt til forvaltning og har begynt å kaste av seg.

Beiar kommunes finansreglement ligger til grunn for den forvaltningen som nå er i kommet
i gang hos de tre aktørene som er valgt.

Det er satt et foreløpig navn på midlene, Sjøfossenfondet. Navnet kan drøftes og stadfestes
som del av denne saken, men brukes inntil annet er bestemt.

Saksutredning:
Å opparbeide en varig, omforent og felles forståelse for hva som er lov og hva som anses
som bærekraftig forvaltning av midlene vurderes som viktig. For beiarsamfunnet er dette
svært mye penger og verdiene er skapt over en tidslinje på nær 70 år. I denne saken legges
det til rette for at midlene kan få virkning og betydning for samfunnet i et langsiktig
perspektiv. For å sikre dette legges en forsiktighetslinje til grunn for bruken av avkastningen
av midlene - på samme måte som det ligger langsiktighet og lav risiko til grunn i det
finansreglementet som danner grunnlag for selve forvaltningen.

Beiarn kommunestyre vil til enhver tid kunne endre på så vel finansreglement som
disponeringen av avkastningen. Gjennom lovgivning og regnskapsregler er det likevel gitt
klare avgrensninger og føringer.



De viktigste overordnede regler som ligger fast kan oppsummeres:

. Salgssummen på kr. 201 mil NOK gir en inntekt som skal føres i kommunens
kapitalregnskap - ikke i driftsregnskapet. Driftsresultatet til Beiarn kommune
påvirkes altså av den avkastningen man får det enkelte året - også det første, men
ikke av salgssummen i seg selv.

. Det følger av kommunele regnskapsforskrifter at det ikke på noe tidspunkt vil være
lov å bruke av hovedstolen (201 mil NOK) direkte til driftsformåL.

. Det er tilatt å bruke av midlene - også av hovedstolen, til å nedbetale kommunal

gjeld. Dersom dette gjøres vil det igjen påvirke den kommunale driftsøkonomien
positivt.

. Det er tillatt å bruke - også av hovedstolen, til egenfinansiering av investeringer.

. Resultatet av hvert års kapitalforvaltning vil inngå i kommunens driftsregnskap og

synliggjøres som viktig del av kommunens netto driftsresultat. Netto driftsresultat er
kommunesektorens viktigste uttrykk for hvor sunn kommuneøkonomien er.

Størrelsen på Sjøfossenfondet og potensiell avkastningsvariasjon på dette, sett
sammen med størrelsen på det totale kommuneregnskapet, vil bidra sterkt til store
forskjeller i kommunens netto driftsresultat.

Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at
renter og avdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan gå til avsetning for senere bruk
og til egenfinansiering av fremtidige investeringer. Det er en omforent holdning i
kommunesektoren om at netto driftsresultat bør være på 3 % i gjennomsnitt over tid
for å gi finansiell balanse. Et eventuelt negativt netto driftsresultat kan dekkes inn ved
tidligere avsetninger. Dersom en kommune fremstår med merforbruk/mindreinntekter
etter avsetninger og bruk av avsetninger, må man innen to år dekke dette inn for å
unngå å havne på Statens Robek-liste (liste over kommuner som må ha spesiell statlig
godkjenning til å gjøre ulike økonomiske disposisjoner og etablere streng plan for sin
økonomi st yring).

. Kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement legger føringer for hvordan
selve fondet skal forvaltes. Kommunal- og regionaldepartemenet har imidlertid lagt
strenge begrensninger på hva som er tilatt og kommunens reglement må være
innenfor de regler som staten setter.

. Også andre overordnede regler kunne vært oppstilt. Her er medtatt bare de som antas
å få viktigst betydning.

Beiarn kommunestyre kan, innenfor de lover og regler som overordnede myndigheter har
satt, lage egne styringsprinsipper eller det som her benevnes handlingsregler. Rådmannen har
valg å oppstile noen aktuelle momenter og å prioritere blant dem.



Følgende økonomiske handlingsregler legges til grunn for Siøfossenfondet:

1. For åfølge utviklingen av midlene skal manforvalte og rapportere særskilt på

Sjøfossenfondet og ikke blande dette med forvaltningen av øvrige finansielle aktiva.

2. Kommunens eierandeler i Sjøfossen Energi AS har gitt kommunen varierende, men
viktige utbytteinntekter som årlig er tilført kommunens driftsregnskap. Størrelsen har
naturlig nok variert i takt med selskapets resultater, men det er ikke enkelt å erstatte
disse inntektene i et utfordrende kommunebudsjett/regnskap. Rådmannen finner det
rimelig å sette inn et fast beløp til erstatning for utbyttet. Dette finansieres naturlig
nok over Sjøfossenfondet, men skal ha en størrelse som står i forhold til det ellers
påregnelige utbyttet som nå blir borte etter aksjesalget.

Beiarn kommunes budsjett og regnskap tilføres et årligfast beløp på kr. 750.000

3. For å opprettholde den varige og reelle verdien av grunnapitalen i Sjøfossenfondet
må man hvert år styrke grunnapialen minimum tilsvarende inflasjonen. Norsk
økonomi var over lang tid styrt etter et inflasjonsmål som lå fast på 2,5 %. Av hensyn
til konkurransekraften for norsk industri målt mot utlandet og blant annet utviklingen
i kroneverdien, som nå er blitt viktigere, er ikke inflasjonsmålet lenger det bærende
målet for nasjonens økonomiske utvikling. Det tilrås derfor at fondet årlig skal
styrkes i tråd med den deflatoren som gjelder for angjeldende års Statsbudsjett.
Deflatoren er et veid gjennomsnitt av forventet prisvekst og lønnsvekst. Deflator for
2014 er i forslag til Statsbudsjett for 2014 satt til 3 %, der lønnsveksten er anslått til
3,5 %. Regelen tenkes etablert slik at dersom man i enkelte år får mindre avkastning
enn deflator nettopp dette året, så skal man, når avkastningen tar seg opp igjen, styrke
fondet tilsvarende deflator. Man skal altså ((a igjen tapet)).

Sjøfossenfondet skal over tid vokse fra ett år til neste tilsvarende Statsbudsjettets deflator.

4. Sjøfossenfondet skal bygge opp en økonomisk buffer som kan trekkes på i år med

svingninger og nedgang i aksjemarked og rentemarkedet. Dette er nødvendig for å
unngå et negativt regnskapsresultat i år med negativ avkastning. Slike kan oppstå og
med de størrelser vi har på Sjøfossenfondet kan man vanskelig finne annen dekning
enn gjennom opparbeidet buffer. Beiarn kommune har gode erfaringer med å bygge
slik finansiell buffer. På den måten unngikk kommunen å realisere papirtap under
finanskrisen og man unngikk også å måtte føre et regnskapsmessig
merforbruk/mindreinntekt. Når økonomisk buffer aven viss størrelse er på plass vil
kommunen stå langt friere til å disponere av videre avkastning uten betydelig fare.
Størrelsen på slik buffer anbefales satt til ca 10 % av hovedstol, tilsvarende kr. 20
mil NOK. Midlene bør isoleres og rapporteres særskilt på. Det anbefales disse
midlene benevnt som Sjøfossen Bufferfond.

Sjøfossen Bufferfond skal etableres og ha en størrelse på 20 mill. NOK



5. Disponering av avkastningen til Sjøfossenfondet, utover de momenter som er nevnt
ovenfor, skal alltid skje gjennom politiske vedtak. Som tatt opp tidligere er
plasseringene av Sjøfossenfondets midler gjort i likvide papirer og vil kunne gjøres
tilgjengelig innenfor få virkedager. Innenfor lover og regler satt av overordnet
myndighet vil de på den måten alltid stå til det til enhver tid sittende kommunestyres
disposisjon.

Så lenge kommunens påregnelige lånerente er lavere enn påregnelig avkastning av
kapitalen, vil det være økonomisk uklokt å nedbetale gjeld med Sjøfossenfondet.
Hvordan dette bildet vil utvikle seg kan imidlertid forandre seg.

Å benytte av midlene til ordinær drift er ikke ønskelig og bør ikke skje. Beiarn er
imidlertid blant det store flertallet av kommuner som har betydelige utfordringer
knyttet til premieavvik på pensjon. Dette gir likviditetsutfordringer som kan vurderes
løst med Sjøfossenfondet, men vi vil ikke tilrå det pr. dato. Premieavviket ventes å
øke betydelig i 2014 og også i 2015, men etter det beregner vi at det vi bedres. En ny
regelendring er på høring i disse dager, der man fra dagens 10 år på å nedskrive
premieavviket vil ha enten 7 år eller 5 år. Dette blir en svær utfordring for
kommunenorge.

Rådmannen tilrår at årlig tilgjengelig avkastning utover det som er nevnt prioriterers
til enkeltprosjekter og utviklingstiltak av tidsbegrenset karakter og størrelse. Når
buffer er etablert vil det årlige beløpet kunne bli i størrelsesorden 3 til 6 mil NOK,
men dette vil altså avhenge av hvordan finansene og avkastningen utvikler seg.

Bruk av Sjøfossenfondet skal kun skje etter politiske vedtak

6. Rådmannen finner det riktig å legge til rette for en rutine der handlingsregler for bruk
av Sjøfossenfondet jevnlig skal behandles av kommunestyret. En viss forutsigbarhet i
valgperioden( e) bør kommunen kunne gi innbyggerne.

Innen ett år etter hvert kommunevalg, skal Beiarn kommunestyre behandle periodens
handlingsregel for Sjøfossenfondet.

Vedlegg:
Beiarn kommunes finansreglement av 8. mai 2013

... Sett inn saksutredningen over denne linja l'

rådmann


