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Videresendt melding: Il~~~~_...___.-i Grvduring .. ..~-- ~ J~'-'-
Fra: Leif-Magne Hjelseng ..Lelf-Magne .Hielseng(ãiris-sa Iten.no;.
Dato: 18. august 2017 kL. 10.29.58 CEST

Til: "akehel (Cgildeska I.kommune.no" .cakehel(ãgildeskal.kommune.no;.) "Eirik Andre Hopland

(eirik. hopland(?hamarov. komm une.no)" -:eirik.hopland ~ha mar9V .kom mune.no::) "Geir Mikkelsen
(geir.mikkelsen(ifauske.kommune.no)" -:geir.mikkelsen&fauske.kommune.no::) Hege Sørlie
(Hege.Sorließimelov.kommune.no) .cHege.Sorlie~metov.kommune.no;:, Ole Petter Nybakk
(ole.p. nvbakkcgbeia rn .komm une. no;:, Il rolf.ka re.iensen(?bodo.kommu ne.no"

.:olf. ka re.jensen(? bodo.komm une.no::, "Ronnv .seljeseth ~sa Itda I.komm une.no"
(Ronnv.selieseth (qsa Itdal.kommune. no;:, "Torben Marstrand

(torben.marstra ndCcsteigen.kommune .no)" .ctorben.marstra nd C§steigen.komm une.no;:1 ørjan
Higraff (orian.higraffCêsorfold.kommune.no) (oria n. higrafft,sorfold .komm une .no;:
Emne: Iris fondet - Tildeling høsten 2017.

Hei) og vel overstått sommer.

Representa ntskapet til Iris vedtok i mai følgende retningslinje for bruk av Iris- Fondet:

Midler fra Iris-fondet skal gå tí tifak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Saften. Utbyte utover
det skal tilfalle kommunene.

I dette ligger det at både representantskapet og styret vil prioritere noen få og svært gode
prosjekter. Det synes ikke som aktuelt for styre å dele pengene ut på flere prosjekter som for Øvrig

har finansiering også fra andre aktører.

Styret er spesielt i modus for å støtte prosjekter som bidrar til samarbeid over kommunegrensene,
og positive til utredninger som kan bidra til dette. Samtidig har styret signalisert at de ser det som
viktig å støtte Trainee- Salten videre.

Dersom dere ønsker å promotere et prosjekt, etablere et prosjekt som vil passe inn i dette bildet så
har dere tid frem til ca 15. september.

Med vennlig hilsen

~)~l~iS
Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Mobil: +47 97193409
E-post: lmh~iris-salten.no
Telefon kundesenter: +47 75 5075 50
www.iris-salten.no
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Dato: 03.07.2017 Vår ref: 17/D4455-1 Deres ref:

Høring om soknestruktur i Salten prosti

Til berørte parter: prost, menighetsråd, menighetsmøte og fellesråd..

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke tidligere aktivt oppfordret til sammenslåing av
sokn, men bispedømmerådet har behandlet og gjort vedtak når lokale krefter har tatt initiativ
samt fremmet sak til bisped,?mmerådet om sammenslåing.

Skal vedtak om endringer i soknestrukturen kunne få betydning for kirkevalget høsten 2019
må prosess igangsettes nå og vedtak gjøres i Sør-Hålogaland bispedømmeråd i løpet av
høsten 2017. Ut fra nevnte forhold og andre forhold som endring av antall prestestilinger i
bispedømmet og endringer i antall forordnede gudstjenester, ønsker bispedømmerådet å
sende ut et høringsforslag ti menighetsråd og menighetsmøter, fellesråd og presteskap i
bispedømmet om sammenslåing. Det er et mål for biskop og bispedømmeråd at
soknestrukturen er slik innrettet at paragraf 9 i kirkeloven, vedrørende menighetsrådets
oppgaver, best kan ivaretas.

Et viktig forhold som legger premisser for hvordan prestetjenesten utføres og organiseres, er
antall sokn, størrelsen på soknene og hvor mange sokn vi bør ha i prostiet. Større krav til
samhandling med andre kirkelige stillinger vil være en forutsetning og det må konkret sees
på oppgavefordeling av de kirkelige oppgavene. Det er en intensjon å utvkle
hensiktsmessige og robuste sokn som er i stand til å ivareta de oppgavene som lokalkirken
som folkekirke står ovenfor fremover, samtidig som det forutsettes at soknene må ha de
nødvendige ressursene som kreves for å løse oppgavene.

Det vil i forhold til sokneinndelingen også være nyttig og følge med i hva som skjer med
kommunesammenslåing og forholdet mellom fylkesinndeling og regionstenkning.
Stiftsdirektør legger nåværende kommunestruktur til grunn. Konsekvenser for
soknestrukturen av eventuelle endringer i fremtidig kommunestruktur, må en komme tilbake
tiL. Kanskje må vi vente til etter valget for å vite hva den endelige kommune-/fylkesstrukturen
blir.

Postadresse: E-post: shbdr(§kirken.no

Web:
Org.nr.:

Telefon: +47 75 54 85
50
Telefaks:

Saksbehandler

Tolder Holmers vei 11
8003 BODØ

Lissi Berg
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Det bes om tilbakemeldim.:1 på at følaende sokn foreslås slått sammen:

) Fauske-, Valnesfjord- og Sulitjelma sokn slås sammen. Soknet vil bli
sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen. Navn foreslås derfor
forenklet til Fauske sokn.

) Saltdal sokn og Øvre Saltdal sokn slås sammen til ett sokn. Soknet vil bli
sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen, Navnet vil bli forslått endret
til Saltdal sokn.

)- Steigen-, Leiranger- og Nordfold sokn slås sammen til ett sokn. Navnet vil bli foreslått
endret til Steigen sokn.

Med bakgrunn j vedlagt forslag og innkomne høringssvar vil stiftsdirektøren vurdere å
fremme sak om soknesammenslåing i Salten prosti til bispedømmerådsmøtet 11. desember
2017.

Biskop og bispedømmeråd ønsker også tilbakemelding på følgende spørsmål:

Spørsmålene kan hentes og fylles ut elektronisk fra vår hjemmeside
https:llkirken.no/shbd

) Hva er et robust sokn og en hensiktsmessig soknestruktur for dere?

) Er det forhold knytet til antall medlemmer, geografiske ogl eller demografiske forhold

som vanskeliggjør sammenslåing av soknl endring av soknestruktur i deres prosti!
fellesrådsområde?

) Er det andre alternativer i deres prosti enn det som er VÎst til over som kan være
hensiktsmessig å vurdere sammenslått?

) Hvilke følger vil det kunne få for deres menighet eller fellesrådsområde at

soknestrukturen endres?

)- Hvilke følger kan en sammenslåing få for å stJlle kandidater til menighetsråd?

) Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristne livet i menigheten. På
hvilken måte kan denne målsetningen ivaretas i de lokale menighetene hvis soknet
blir større?

) På hvilken måte vil et menighetsutvalg kunne ivareta oppgaver i lokalmenigheten ved

en sammenslåing?

)- Hvilke følger vil en sammenslåing kunne få for tirettelegging og samarbeid i
menigheten?

) Hvilke gudstjenestesteder er det særlig viktig blir opprettholdt innenfor det nye soknet
som kan bli opprettet?

) Andre forhold som bør nevnes?
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Høringssvar sendes bispedømmekontoret ved stîftsdirektør. Gjerne elektronisk pa epost:
shbdr(âkirken. no.

Hørjngsfrist: 31. oktober 2017

Det gjøres oppmerksom på at etter kirkelovens § 11, skal også menighetsmøtet gis
anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i saker om deling, sammenslåing eller
andre endringer i grensene for sokn.
Stiftsdirektøren ønsker seg en bred høring med mange skriftlige og konstruktive
tibakemeldinger. Dette vil gi bispedømmerådet et best mulig grunnlag for å kunne ta sin
beslutning.

Med vennJíg hilsen

Jan-Kjell Jonassen
stiftsdirektør Lissi Berg

fung. personalsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:
I henhold til adresseliste



Adresseliste Salten prosti

BEIARN MENIGHETSRÅD

Kirkeve rge(g kirke n. be ja rn n o

FAUSKE MENIGHETSRÅD

ki rke kontort§fa us ke k j rken. n o

VALNESFJORD MENIGHETSRÅD

.Kírkekontor(gfauskekj rken. no

SULITJELMA MENIGHETSRÅD

kirkekontort-fauskekirken .no

SALTDAL MENIGHETSRÅD

post (gs a Itdalki rken. no

ØVRE SALTDAL MENIGHETSRÅD
post(9saltdalki rken .no

SØRFOLD MENIGHETSRÅD

sorfold.sokn(gsorfold. kommune. no

STEIGEN MENIGHETSRÂD

yvonne. i acobse n (gsteigen .kom m u ne. no

NORDFOLD MENIGHETSRÅD

yvon ne, jacobsen (gsteigen. kommune.no

LEIRANGER MENIGHETSRÅD

yvo n n e. i acobse n(gsteige n. kom m u n e. no

BEIARN KIRKELIGE FELLESRÂD

Ki rkeve ri;ie (e kirken. be ja ro. n o

FAUSKE KIRKELIGE FELLESRÂD

fe I les ra ad t-fa uske ki rken. no
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Kirkekontoret, 8110 MOLDJORD

Storgaten 7,8200 FAUSKE

Postboks 15, 8233 VALNESFJORD

Storgaten 7, 8200 FAUSKE

Postboks 117. 8251 ROGNAN

Postboks 117, 8251 ROGNAN

Postboks 26, 8232 STRAUMEN

Rådhuset, 8283 LEINESFJORD

Rådhuset, 8283 LEINESFJORD

Rådhuset) 8283 LEINESFJORD

Kirkekontoret, 8110 MOLDJORD

Storgaten 7, 8200 FAUSKE



SALTDAL KIRKELIGE FELLESRAD

post¡gsaltda Ikirken, no

SØRFOLD KIRKELIGE FELLESRÂD

sorfold.sokn (Çsorfold. kom m une,no

STEIGEN KIRKELIGE FELLESRÂD

vvon ne, ìacobsen êsteigen.kommu ne. no

PROSTEN I SALTEN PROSTI

gunmi r.brathenêlfauskekirken. no
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Postboks 117,8251 ROGNAN

Postboks 26, 8232 STRAUMEN

Rådhuset, 8283 LEINESFJORD



GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Sak 32/17

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
17/587

Arkiv: 033

Saksnr.:
32/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.10.2017
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Sak 33/17

BUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERINGS OG DRIFTSBUDSJETT

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
17/584

Arkiv: 151

Saksnr.:
33/17

Utvalg Møtedato
Formannskapet 12.10.2017

Rådmannens innstiling:

Innstiling i saken legges fram i møte.

Saksutredning:
Normalt sett skulle det vært utarbeidet et regulert budsjett ultimo august, for behandling i
september. Vi har tradisjon for det og vil for ettertiden legge det inn i forhold til det
økonomiske årshjulet. Økonomirapporter og analysemateriale som underlag for politisk
økonomiplanlegging har fått prioritet i tilegg til drift- og utviklingsspørsmål i stedet for
reguleringssak. Både administrasjonen og politisk ledelse har slikt sett oppdatert informasjon
og et godt innblikk i den faktiske situasjonen.

Etter avtale med Formannskapet vil administrasjonen likevel, på møte 12. oktober, legge fram
forslag til regulert budsjett for 2017. Det er behov for å regulere både investerings- og
driftsbudsjettet, men det har ikke vært tid til å utarbeide fullstendige dokumenter i saken for
ordinær utsending.

Dokumentene vil bli grundig gjennomgått på møtet og fullstendige dokumenter går videre til
kommunestyrets behandling 25. oktober.

Som tatt opp i økonomirapport pr. 30. august ser det ut til at Beiarn kommune får et solid
regnskapsmessig resultat for 2017, målt mot opprinnelig budsjett. Dette skyldes i all hovedsak
merinntekter på kommunens finansielle plasseringer.

Den underliggende drifta er det all grunn til å vurdere nærmere. Særlig må helse og omsorg
nevnes. Der er det et stort press på tjenestene, sykefraværet har vært unormalt høyt i forhold
til hva det pleier være hos oss og det er åpenbare ekstra utfordringer knyttet til den
omstilingen man står midt i. Overgangen til mer hjemmebaserte tjenester på bekostning av
institusjon har skapt en del driftsmessige utfordringer.

Finansiering av avdelingenes eventuelle merforbruk er nedfelt i kommunens
styringsprinsipper: målstyring, rammebudsjettering og over-/underskuddsansvar. I første
omgang må merforbruk i forhold til egen tildelt ramme dekkes av eget disp.fond før andre
avdelingers eller sentralt disp.fond, der det er nødvendig.

Med hensyn til regulert investeringsbudsjett henvises i denne omgang til at administrasjonen
har flere prosjekter for gjennomføring enn det er evne til å klare i løpet av året. Noe må
utsettes. Det er også gjort vedtak om nye og større prosjekter i løpet av året. Reguleringen vil
gi en oversikt over prioriteringen av årets investeringer og hvordan disse finansieres.
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Sak 34/17

SØKNAD OM ENDRING I ÅPNINGSTIDER

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Bjørnar Brændmo
17/524

Arkiv: U62

Saksnr.:
34/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.10.2017

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune tar til etterretning at lov om åpningstider for utsalgssteder er opphørt. Den
tidligere kommunale forskriften på området er slikt sett ikke gjeldende.

Det er lov om helligdager og helldagsfred som regulerer åpningstiden for utsalgssteder.

Saks utredning/Orientering

Lov om åpningstider for utsalgssteder er opphørt og da automatisk også de gamle kommunale
forskrifter til denne loven.
Det er lov om helligdager og helligdagsfred som regulerer åpningstiden. Innenfor denne lov
står utsalgsstedene fritt å etablere sine egne åpningstider.
Åpningstider for utsalgssteder/butikker er etter denne lov som følger:

Aret A ni &td

Hverda er (mandag - freag) Frie tider

lØrda er FrIe tIder

er. stengt

l. mal og 17. mai' Stengt

kl. 14-20

Påskeafteni pinseaften o ulaft.en Frem til kl. 16

N . rsaften Frie tider
, · skjærtorsdg, langfredag L påskedag, 2. påskedg, Kr.
himmelfartsdag, i. pfnsedg, 2. pinsedg, 1. juledag 2.
juledag og nytrsdag. -r-.-----

En begrensning av åpningstiden kan også styres av eier av et butikklokale, men da må dette
fremgå av leieavtalen.
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Sak 34/17

Beiarn kommune har mottatt søknad fra Coop BEMI ift planer om utvidet åpningstid ved
innføring av Prix-konseptet. Til den aktuelle søknad bra Coop BEMI, så står de fritt til å
regulere sin åpningstid innenfor helligdagsfredloven og trenger ikke kommunal godkjenning
som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad fra Coop BEMi
Lov om helligdager og helligdagsfred

Side 6 av 7



CD
Beiarn
og Misvær

Beiarn kommune
V/Rådmannen
8110 Moldjord

11. september 2017

SØKNAD VEDR ENDRING I ÅPNINGSTIDER

Henviser tiì lukningsvedtekter, og tilbakemelding fra rådmannen, vedrørende sak i
overskrift.

Bal\:grunn
Coop Marked Storjord er vedtatt omprofiert til Coop Prix, og får da nytt navn, Coop Prix
Beiarn, med reåpning 9. nove"mber 2017. I henhold til kjedekonsept og strategiske
vurderinger er åpningstidene for Coop Prix og Coop Byggmix Beiarn vedtatt endret fra 9-
20 (10-18) til nye åpningstider 7-21 (9-20).

Søknad
I henhold til lov om helligdagsfred er dette innenfor lovens rammer. Med henvisning til
lukningsvedektene søker Coop Beiarn og Misvær SA om godkjenning av nye åpningstider
for vårt utsalgssted på Storjord. Nye åpningstider er satt til kl 7-21 på hverdager og 9-20 på
lørdager.

I vedtak fra kommunen ber vi om at åpningstider utover dette godkjennes, slik at vi kan vurdere
utvidelse på enkeltdager, i sesong eller gjennom hele året dersom behovet skulle tilsi det. Vi søker da
om godkjenning for åpningstider i henhold til lov om hellgdager og helligdagsfred av 24.02.1995,
sist endret 01.10.2015.

Med hilsen

Kenneth Berntsen
Daglig leder
(Sign.)

1 Z SEPT 2017

Ark.kode P

Ark.kode S

A::eling

L r:.~~~:~.ê~Sj:.12.____.__,_

Coop Beiarn og Misvær SA
Storjord . N-SllO Moldjord. Norge
Telefon 75 56 95 20 . Bankkonto 4500.55.69730
E-post: bemi(Qcoop.no

Org.nr: NO 850 707 022 MVA



Lov om hellgdager og hellgdagsfred - Lovdata https://ovdata.no/dokument/L/lov/1995-02-24-12

10 LOVDATA
Lov om helligdager og helligdagsfred

Dato

Departement

Sist endret

Publisert

Ikrafttredelse

Endrer

Kunngjort

Korttittel

LOV-1995-02-24-12

Kulturdepartementet

LOV-2015-06-19-65 fra 01.0.2015

Avd I 1995 Nr. 4

24.02.1995

LOV-1965-06-04-1

Hellgdagsfredloven

Jf. tidligere forordning i 2 mars 1735, lov 4 juni 1965 nr. 1.

§ L. Lovens formål

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på hellgdager og for å gi høytiden ro og
verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

o Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ik. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300).

§ 2. Hellgdager

Følgende dager er hellgdag:
a)vanlige søndager,
b)nyttårsdag (1. januar),
c)skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag),
d)langfredag (siste fredag før første påskedag),
e)første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars),
f)annen påskedag (første mandag etter første påskedag),
g)Kristi Himmelfarsdag (sjette torsdag etter første påskedag),
h)første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag),
i)annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag),
j)første juledag (25. desember),
k)annen juledag (26. desember).

o Endret ved lover 14 mars 2003 nr. 16 (ik. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. L jan 2012

iflg. res. 26 aug 20 IL nr. 866).

§ 3. Helligdagsfred

På hellgdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som
ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens hel!gdagsfreden varer ikke tilatt å forstyrre gudstjenesten med
unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.

o Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ik. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300).

§ 4. Offentlge arrangementer

1 av 3 05.10.17,14:49



Lov om hellgdager og hellgdagsfred - Lovdata h ttps://ovdata.no/ dokument/NL/lov /1995-02-24-12

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tilatt å arangere eller holde offentlige tilstelninger eller
forestilinger, sportskonkUlTanser og sportsstevner.

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for:
I.Arangementer i regi av tros- og livssynssamfunn.
2.Utstillnger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.
3.Spoitsarangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkevende at det er

nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, galoppløp,
veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner.

4.Arangementer på 1. og 17. mai.

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tilate arrangement som ellers
vile være forbudt etter denne paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet.

O Endret ved lov 14 mars 2003 m. 16 (il. 1 apr 2003 ¡flg. res. 14 mars 2003 m. 300).

§ S. Salg fra faste utsalgssteder

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og
pinseaften skal de stenge kl. 16.

Dette gjelder ikke for
Lutsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke

overstiger 100 kvm
2.bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm
3.utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen
4.utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se sjette ledd
5.salg fra serveringssted
6.salgvedauksjon
7.salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende
8.salg fra tidsbegrensede utstilinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir brukt til

salgsvirksomhet
9.utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler

1O.utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer
l1.utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekkng av passasjerer på lufthavner som har tilatelse til

avgiftsfritt salg
l2.salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme.

Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kL. 14 og kL. 20.

Med salgsflate, se annet ledd nr. 1 og 2, menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor varer
beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og oppholdsrom for personale medregnes ikke.

Utsa1gssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, og som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, skal
ved takst eller på annen tilfredsstilende måte kunne dokumentere salgsflatens størrelse. Dokumentasjonen skal
være tilgjengelig ved utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et utsalgssted ikke anses unntatt fra
bestemmelsen i første ledd første punktum.

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrft bestemme at et område skal regnes som typisk
turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der
salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister.

Fy lkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når det foreligger særlige grunner.
Avgjørelsen kan påklages til deparementet.

Departementet kan gi nærmere forskrfter til utfylling av paragrafen her.

O Tilføyd ved lov 14 mars 2003 m. 16 (il. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 m. 300).
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§ 6. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse
paragrafene, straffes med bøter.

o Tilføyd ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. L apr 2003 ifg. res. 14 mars 2003 nr. 300), endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr.

L okt 2015).

§ 7. Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 4. juni 1965 nr. L om helligdagsfreden.

o Endret ved lov 14 mars 2003 nr. L 6 (il. L apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 300). endret paragrafnurner fra § 5.
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