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Beiarn kommune
Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

Saksm.: 17/329

L.m.: 17/3769
Vår dato: 06.09.2017

Deres dato: 7. juli 2017
Deres ref.: 17/809
Gradering:

Objektkode: /
Emnekode: P 020

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.

0030 OSLO

INNFØRING A V FJELLOVEN I BEIARN KOMMUNE
V iser til brev 17/809 datert 7. juli 2017.

Beiarn kommune aksepterer ikke svaret fra Landsbruks- og matdepartementet.

Beiarn kommune anser det som at Kongen har gjort fjelloven gjeldende i Beiarn kommune.
Beiarn kommune har gjennom Utmarkskommisjonens dom 16. april 1990 og Høyesteretts
dom 19. november 1991 fått tilkjent beiterett på allmenningsrettslig grunnlag. Dette medfører
at statens grunn i Beiarn skal defineres som statsallmenning. Det fremgår i fjellova § 1 første
ledd at loven gjelder i ((statsallmenningane)). I Ot.prp. m. 32 (1973-74) heter det om dette:

((Spørsmålet om avgrensinga av området for lova har også ei anna side, nemleg den geografske:
Kvafor eigedomar skal lova gjeldefor? Det som er sagt i utkastet, og som også står i lovafra
1920 § 1, er at lova gjeldfor statsallmenningane. Med dette meinest den umatrikulerte statsqrunn
i Sør-Norge til og med Nord-Trøndelagfylke Of stortingsvedtak 11. mars 1926). El/es gjeld lova
ikkje, med mindre det måtte verte særskiltfastsett at den skal gjere det. Men skulle de bli rettsleg

fastslått at noko av den umatrikulerte statsgrunn i Nord-.NolJæ er statsallmenninq. følgier det av
seqsIølv at/ova dermed også qjeld for slike område. r..J,))

Da statens grunn i Beiarn er å betrakte som statsallmenning anser Beiarn kommune det som
at Kongen allerede har gjort fjelloven gjeldende for Beiarn kommune, og at kommunen
plikter å oppnevne et fjellstyre, jf. fjellova § 3, med de forpliktelser og rettigheter dette
medfører.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

/1/ I/ !A.I
11;¡1tØ1 ~n¿
Monika ~;Je

Ordfører
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Mads Forsell
Fagleder skog, utmark og miljø

Postadresse: Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000
Telefaks: 7556900181 L O MOLDJORD
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1.6 OKT 2017
DET KONGELIGE

lANDBRUKS- OG MATDEPARTEMEN

Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

Ark.kode P

Ark.kodG S

Avdeling

Kassasjon

Deres ref Vår ref

17/329 17/809

Dato

2. oktober 2017

Innføring av fjelloven i Beiarn kommune

Det vises til Beiarn kommunes brev av 6. september 2017, vedrørende spørsmålet om
innføring av fjelloven Î Beiarn kommune.

Beiarn kommune viser innledningsvis til departementets brev av 7. juli 2017, der
departementet avviste at kommunene i Nordland og Troms kan innføre fjelloven av eget
tilak, Beiarn kommune bemerker at kommunen ikke aksepterer svaret fra Landsbruks- og
matdepartementet og at kommunen føler seg forpliktet til å oppnevne et ijellstyre.

Som departementet fremholdt i brevet av 7. juli 2017 gjelder fjeJloven per i dag ikke for
statens grunn i Nordland og Troms. En kommune har heller ikke selv hjemmel til å fatte
vedtak om at loven skal gjelde for statens grunn i kommunen, eller til å opprette fjellstyre.
Dersom kommunene likevel oppretter et styre som benevnes som "fjellstyre", vil dette være
et styre uten den myndighet og de inntekter som følger av fjelloven, Beiarn kommunes brev
av 6. september 2017 endrer ikke departementets oppfatning av dette.

Som det også fremholdes i departementets brev har Samerettsutvalget utredet den
fremtidige forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms. Utredningen er fortsatt til
behandling i departementene. Videre har Stortinget nylig fattet vedtak om utredning av

fjellavens anvendelse i Nordland og Troms. Departementet vil følge opp dette vedtaket på
egnet måte. Inntil pågående prosesser er sluttført, vil statens grunn i Nordland og Troms
måtte forvaltes som i dag.

Postadresse Kontoradresse
Postboks 8007 Dep Teatergata 9
0030 Oslo

postmottak(glmd.dep,no ww.lmd.dep.no

Telefon.
22 24 90 90
Org no.
972417874

Avdeling
Avdeling for skog- og
ressurspolillkk

Saksbehandler
Camilla Neiden
22 24 92 62



Med hilsen

Frode Lyssandtræ (e.f.)
avdelingsdirektør

Camila Neiden

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke hándskrevne signaturer
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Notat
Til:
Kopi ti:
Fra:
Sak:

Ordføreren
Kommunestryret og Frank
Bjørnar/Ole Petter
Notat etter møte med samferdselsråd og leder drift/vedlikehold Vegvesenet

Saksnr.l Arkivkode
16/79 - Q60
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
26.09,2017

Møte om samferdsel, 22.09.2017 kL. 13.00 -15.00

Sted: Beiarn Vertshus

Til stede: Svein Eggesvik, Fylkesråd for samferdsel i Nordland
Lars Petter Kaski, Statens Vegvesen

Monika Sande,ordfører, Håkon Sæther, Gudbjørg Navjord
Ole Petter Nybakk og Bjørnar Brændmo

Møtet fant sted etter invitasjon fra ordføreren, for å diskutere å belyse de samferdselsmessige
muligheter og utfordringer Beiarsamfunnet står overfor.

Innledningsvis ble POSITIVE BEIARN presentert. Det satses med boligbygging, flere næringssaker

med godt potensiale, reiselivsprosjekt i samarbeide med andre og innen landbruket.

OPPSUMMERT

1. TETTERE SAMMEN I SALTEN Fylkesveiprosjektet 812/813 Bodø, Saltdal og Beiarn
Det må jobbes direkte mot politiske beslutningstakere på fylkesnivå ifm budsjett 2018. Det
er behov for planleggingsmidler på i størrelsesorden 3,5 milL. kroner.

Parallelt ønsker Statens Vegvesen å få en oversikt og prioriteringsliste over de flaskehalser
på 812/813 som ønskes utbedret og som vil bety mest for sikkerhet og fremkommelighet.
Dette forstår vi dithen at noe kan gjøres innenfor de driftsrammer Vegvesenet allerede har.

2. RASTEPLASSER langs fylkesveiene

Kommunen påpekte behovet for flere og bedre rasteplasser og opplevde en positiv
holdning til det, både av opplevelsesmessige og trafikksikkerhets grunner. Dersom
kommunen klarer å prioritere sine ønsker og gjerne med grunnavståelse i orden, vil
Vegvesenet kunne få gjennomført mer. Info/rasteplass ved Ruplothågen, med utsikt utover
dalen ble positivt mottatt og må jobbes videre med. Intern klarering og prioritering må
gjøres ilokalpolitikken.

3. TOALETT VED TUNNELLEN
Vegvesenet har modultoalett tilgjengelig. Det må jobbes konkret med å finne en
hensiktsmessig løsning. Dette vil utgjøre en avløsning til nytt signalbygg står ferdig.



4. TRANSPORT SKOLESKYSS SALTDAL
Spørsmål om fylkets ansvar for skoleskyss til vg. skole ble tatt opp og drøftet ift. mulig
satsing på at elever fra Beiarn og Misvær i større grad kan gå i SaltdaL. Samferdselsråden
oppfattes som positivt til at det jobbes videre i samarbeid med elever, foresatte og skolen i
Beiarn, Misvær og med Saltdal V.g. skole.

5. PILOTPROSJEKT BIL FOR BUSS

Samferdselsråden er godt kjent med ordningen. Forslag om å få inn en pilot på dette
området som del av reiselivsprosjektet ble ikke avvist.

6. SKILTING
Møtet var enige om at det er behov for mere tilpasset skilting, men dette måtte gå gjennom
de ordinære kanaler i Statens Vegvesen. Er en aktuell del av reiselivsprosjektet om det blir
fullfinansiert og kjørt som planlagt.

7. BEIARFJORDEN
Kort tid før møtet ble sak til Fylkestinget, der blant annet båtruta på Beiarfjorden er
foreslått nedlagt, kjent.

Det ble konkretisert at kommunikasjonsansvaret tilligger Fylkeskommunen og at kommunen
ikke har noe ansvar direkte på dette området.

Løsninger for Beiarfjorden, sett i sammenheng med satsningen innenfor reiseliv ble
diskutert uten at det ble trukket konklusjoner.

8. KULTURVEI
Kulturvei prosjektet i Skjerstad/Misvær ble diskutert. Herunder muligheten for å henge på
FV 813, men ingen konklusjoner ble trukket.

Henvendelser og innspill om både saker omtalt her og andre sendes primært til: firmapost-
nordêvegvesenet.no. Dersom man ikke opplever respons eller fremdrift kan fylkesråden gjerne
motta mail.

BB/OPN
referent



Forslag til uttalelse fra Beiarn kommune.

Beiarn kommune har vært samlet til møte i Bodø 16. og 17. oktober og har i den
sammenheng gått gjennom virkninger av Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Møtet har merket seg at inntektssystemet vil slå forskjellig ut for Nordlandskommunene, men
at veksten i frie inntekter for et flertall av Nordlandskommunene ikke er stor nok til å dekke
den faktisk forventede pris- og lønnsveksten. For disse kommunene blir det åpenbart
utfordrende å tilpasse tjenestetilbudet og de tilrådde satsingene til faktiske inntektsrammer.

Beiarn kommune har i tilegg merket seg at Regjeringen utfordrer kommunenes
grunnleggende beskatningsrett på flere måter.

· Forslaget om endring i eiendomsskatt på verk og bruk vil innebære at kommunene ikke
lenger får anledning å skrive ut eiendomsskatt på kraftlinjer eller andre nettanlegg. Dette
gir reduserte kommunale inntekter uten at Beiarn kommune har hatt anledning å beregne
konkret virkning for alle. Slike virkninger fremgår heller ikke av Statsbudsjettet. Statens
utredningsinstruks krever at slike virkninger er utredet og redegjort for.

. Skatteinntektene fra de tradisjonelle industribedriftene vil bli vesentlig redusert dersom
kommunene ikke lengre skal skrive ut skatt på verk og bruk, som foreslått. For landets
kommuner vil dette utgjøre minst 800 millioner kroner årlig, etter fullført omlegging. Dette
vil gå direkte ut over kommunale arbeidsplasser og det kommunale tjenestetilbudet. Beiarn
kommune tør karakterisere forslaget som en misforstått industripolitikk som vil gi uklare
og utilsiktede virkninger. De økonomiske virkninger er ikke utredet i tråd med
utredningsinstruksens krav til statsforvaltningen ved lovforslag.

· Overgangsbestemmelsene som foreslås vil innebære at alle kommuner må gjennomføre
omtakseringer. Vi mener dette ikke er praktisk gjennomførbart og registrerer at
departementet anslår kostnadene til 85 mill kroner.

. Beiarn kommune registrerer at kraftanleggene foreslås skjermet, men vil påpeke at vel 170
kommuner likevel får reduserte inntekter på sine (kraft)verk og bruk, ved at
kapitaliseringsrenten beholdes på 4,5 %, der sterke faglige argumenter kan føres for at en
mer riktig rente er på ca 3 %.

Med 4,5 % i kapitaliseringsrente reduseres fortsatt eiendomsskattegrunnlaget slik at videre

skattebortfall for kommuner med kraftanlegg vil utgjøre 380 millioner kroner i 2018.

Regjeringens forslag om økt (statlig) grunnrenteskatt fra 34,3 til 35,7 % sammenholdt med
redusert selskapsskatt fra 24 % til 23 % er muligens provenynøytralt sett fra et statlig
synspunkt, men gir en uheldig skattevridning for de kraftproduserend selskapene
og skaper disinsentiver for dem som aktive parter i det grønne skiftet. I tillegg gir økt
grunnrenteskatt reduserte kommunale inntekter all den tid grunnrenteskatten til staten
trekkes fra i grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten. Forslaget innebærer derfor
en økt statsskatt på bekostning av den kommunale eiendomsskatten.



. Beiarn kommune vil også påpeke at forslaget om endringer i reglene om

produksjonsrelaterte nett vil slå negativt ut. Dette fordi kraftselskapene får anledning å
trekke fra utgiftene på disse linjene i skattegrunnlaget for det enkelte kraftanlegg. Beiarn
kommune ser dette som en omkamp etter Høyesteretts dom i ((Gildeskål-saken¡) og vil

hevde at de foreslåtte endringene er skjønnsmessige og vil gi opphav til nye rettstvister.

. Til sist vil vi påpeke at Regjeringen - i strid med Stortingets anmodningsvedtak - foreslår at
kommunene ikke bør ha innsyn og klagerett for eiendomsskatt og naturressursskatt. Dette

er udemokratisk og undergraver den kommunale beskatningsretten.

Nordland er et kraftfylke og et industrifylke. Rammevilkårene for en fortsatt vekst, for et godt
offentlig tjenestetilbud og for gode arbeidsplasser i Nordland, basert på våre naturressurser,
blir vesentlig dårligere med Regjeringens forslag. Vi kan ikke akseptere at vår lokale
beskatningsrett, som direkte gjenspeiler den verdiskapingen som Nordlands naturressurser og
næringsliv yter til storsamfunnet, blir beskåret til fortrengsel for en økt statsskatt. En slik
dreining av viktige inntektsstrømmer i det norske samfunn tildekker fordelingen av de reelle
bidrag til vårt brutto nasjonalprodukt.

Beiarn kommune krever at det nedsettes et lovutvalg med mandat om mer detaljerte
verdsettelsesregler, slik industri- og kraftkommuner i landet lenge har etterlyst. Den lokale
beskatningsretten må innti et slikt lovarbeid er gjennomført, ikke innskrenkes.



GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Sak 41/17

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arkiv: 033Karin Nordland
17/596

Saksnr.:
41/17

Utvalg Møtedato
Beiarn Kommunestyre 25.10.2017

Side 3 av 16
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BUDSJETTREGULERING 2017 - DRIFTSBUDSJETT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
17/584

Arkiv: 151

Saksnr.:
33/17
42/17

Utvalg Møtedato
Formannskapet
Beiarn Kommunestyre

12.10.2017
25.10.2017

FORMANNSKAPETS BEHANDLING
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Budsjettreguleringen for 2017 viser behov for netto tilførsel på totalt kr. 3.755.413 fordelt
som følger:

Budsjettendring 1.1/1.7/1.8 Mindreforbruk
Budsjettendring konsesjonskraft
Budsjettendring 1.2 Merforbruk
Budsjettendring 1.3 Merforbruk
Budsjettendring 1.5 Mindreforbruk
Netto endringer mot fond/kapital av budsjettregulering

126 000
-1 000000

-705 000
-2 187913

11 500

-3755413

Mindreinntekter/merforbruk finansieres ved følgende disposisjoner;

Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.2
Dekkes ved ubrukte midler rammeområde 1.3
Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.3
Bruk av rentereguleringsfond
Bruk av driftsfond, Beiarn kommune
Sum inndekket merforbruk ved
budsjettregulering

705 000
545 299

1 179 525
1 000 000

325 589

3755413

I tilegg til dette er kommunestyrets vedtatte disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
for 2016 innarbeidet i budsjettreguleringen som følger;

Avsetning Flyktningefond
Avsetning Bufferfond
Avsetning Boligfond
Disponert mindreforbruk 2016

2 700 000
5 633 000

500 000
8833000

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

Side 4 av 16



Sak 42/17

Rådmannens innstiling:

Budsjettreguleringen for 2017 viser behov for netto tilførsel på totalt kr. 3.755.413 fordelt
som følger:

Budsjettendring 1.1/1.7/1.8 Mindreforbruk
Budsjettendring konsesjonskraft
Budsjettendring 1.2 Merforbruk
Budsjettendring 1.3 Merforbruk
Budsjettendring 1.5 Mindreforbruk
Netto endringer mot fond/kapital av budsjettregulering

126 000

-l 000000
-705 000

-2 187913
11 500

-3755413

Mindreinntekter/merforbruk finansieres ved følgende disposisjoner;

Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.2
Dekkes ved ubrukte midler rammeområde 1.3
Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.3
Bruk av rentereguleringsfond
Bruk av driftsfond, Beiarn kommune
Sum inndekket merforbruk ved
budsjettregulering

705 000
545 299

1 179 525
1 000 000

325 589

3755413

I tilegg til dette er kommunestyrets vedtatte disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
for 2016 innarbeidet i budsjettreguleringen som følger;

Avsetning Flyktningefond

Avsetning Bufferfond
Avsetning Boligfond
Disponert mindreforbruk 2016

2 700 000
5633000

500000
8833000

Saksutredning:
I henhold til tidligere orientering fra administrasjonen til formannskapet og kommunestyret
samt vedtak av formannskapet 4. oktober 2017, skal rådmannen legge fram budsjettregulering
for formannskapet som viser ny revidert budsjettbalanse for 2017.

Bakgrunn:
I forbindelse med utarbeidelsen av kommunens budsjettdokument for 2017 ble det lagt en del
sentrale føringer til grunn for de budsjettforutsetninger som ble innarbeidet. Det har gjennom
2017 vist seg vanskelig å oppnå alle disse premissene som ble lagt til grunn for budsjettet og
dette har medført avvik mot budsjett for en del rammeområder. De sentrale faktorene som
påvirker årets drift negativt er redusert pris for salg av konsesjonskraft, økt press på Helse og
Omsorg, redusert inntak via Flyktningetjenesten og vedtak om ikke å iverksette sammenslåing
av Trones og Moldjord skole.

Side 5 av 16



Sak 42/17

Som følge av disse vesentlige endringer kommunens rammebetingelser og forutsetninger for
det vedtatte budsjettet i løpet av 2017, ser vi det nødvendig å fremlegge denne
budsj ettreguleringen.

Budsjettutfordringen for 2017 etter gjennomført budsjettregulering er på kr. 3.755.413.

Beiarn kommune har viktige inntekter på finansområdet gjennom årlig avkastning fra
Sjøfossenfondet. Da avkastningen fra Sjøfossenfondet vil ha store variasjoner fra år til år er
det sentralt for kommunens tjenesteleveranse og drift at det sikres en størst mulig grad av
stabilitet i bruken av denne avkastningen til årlige driftsformåL. Til grunn for budsjettet for
2017 ble det samlet budsjettert med 5,5 mil i avkastning gjennom driftsregnskapet. Det har
gjennom 2017 vist seg at den faktiske avkastningen har vært betydelig høyere enn budsjettert
og ved siste fremlagte finansrapportering pr. 30.08.2017 var denne på 13,3 milL. Den positive
utviklingen knyttet til finansavkastningen for 2017 bidrar til å sikre at kommunens drift som
helhet vil gå med overskudd i 2017. Unntaket fra dette vil være en betydelig svekkelse i
finansmarkedene i årets 3 siste måneder, noe som pr. i dag ikke synes sannsynlig.

Til tross for dette overordnede positive bildet på kommunens samlede økonomiske situasjon
så er det rammeområder som isolert sett har store utfordringer med å nå de mål som ble satt i
budsjettet for 2017. De enkelte rammeområdene har gjennomgått sin status og foreslått
nødvendige budsjettreguleringer for å sikre driften. I størst mulig grad har rammeområdene i
samsvar med strykningsregler søkt å dekke inn sitt merforbruk gjennom bruk av tidligere års
avsetning til disposisjonsfond. Der dette ikke har vært tilstrekkelig er det foreslått å dekke inn
det resterende gjennom bruk av kommunens felles driftsfond.

Vurdering:

Videre har vi benyttet siste utgave av de inntektsmodeller som KS benytter for best mulig
anslag for rammetilskudd, inntekt sut jevning samt anslag for kommunens inntekter på skatt.
Samlet viser de siste anslagene som er beregnet gjennom KS modellen en stabilitet i
rammeoverføringene inklusive inntektsutjevnende tilskudd fra Staten. For beregnet
skatteinngang er det så langt i året en tilsvarende stabilitet i inntektene målt mot budsjettet for
2017.

Som en følge av reduksjon i kraftprisene i 2017 forventes det reduserte inntekter fra salg av
konsesjonskraft for kommunen. Beste anslag for dette som er innentet i forbindelse med
budsjettreguleringen viser en reduksjon på kr. 1.000.000 i kommunens inntekter for
regnskapsåret 2017 målt mot opprinnelig budsjett.

For helse og omsorg viser budsjettreguleringen som er foretatt et merforbruk på kr. 2.187.000,
i all hovedsak som følge av økte kostnader i forbindelse med innleie av personell, samt økte
personalkostnader .

For oppvekst viser budsjettreguleringen et merforbruk på kr. 705.000. I forbindelse med
utarbeidelse av budsjettet for 2017 ble det for oppvekst lagt inn en forventning om reduserte
kostnader med 1,0 mil for 2. halvår 2017. Bakgrunnen for dette var en forutsetning om
sammenslåing av de 2 skolene i kommunen fra høsten 2017 og forventet effekt på
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kostnadssiden av et slikt vedtak. Som følge av at dette ikke ble gjennomført i 2017 har det vist
seg vanskelig for oppvekst å redusere sine kostnader som forutsatt i budsjettet for 2017.

For Flyktningetjenesten ble det forventet tildeling av 3 nye flyktninger i løpet av 2017. Det
synes på dette tidspunkt som om at dette lar vente på seg og det foreligger heller ikke konkete
signaler fra UDI på at kommunen blir tildelt flyktninger de siste månedene av 2017. Endringer
i disse rammebetingelsene medfører risiko for reduserte inntekter for rammeområde 1.5, men
samlet sett viser disse til netto mindreforbruk på kr. 11.500 i forslag til regulert budsjett for
2017.

For 1.6 teknisk er det i forbindelse med regulert budsjett foretatt interne omdisponeringer
innenfor opprinnelig budsjettramme for 2017.

For ramme områdene 1.1, 1.7 og 1.8 er det mindre endringer i fremlagt regulert budsjett.
Samlet legges det frem et mindreforbruk på kr. 126.000 målt opp mot budsjettet for 2017.

Ovennevnte endringer i forbindelse med budsjettreguleringen for 2017 gir en samlet negativ
effekt nedgang i kommunens resultat på kr. 3.755.413. Dette er en betydelig svekkelse av
kommunens budsjettbalanse som må tas på største alvor i forbindelse med
budsj ettreguleringen.

Som en følge av de utfordringene en reduksjon av kommunens budsjetterte inntekter samt
økte kostnader for enkelte rammeområder gir, har vi foretatt en evaluering av de områdene der
det er muligheter for å redusere kommunens driftsnivå og tjenestetilbud. Vi må innse at det er
begrenset hva de enkelte sektorer kan klare å spare på siste del av året og finner det nødvendig
å legge frem forslag til dekning av dette avviket.

Budsjettendring 1.1/1.7/1.8 Mindreforbruk
Budsjettendring konsesjonskraft
Budsjettendring 1.2 Merforbruk
Budsjettendring 1.3 Merforbruk
Budsjettendring 1.5 Mindreforbruk
Netto endringer mot fond/kapital av budsjettregulering

126 000

-1 000000
-705 000

-2 187913
i i 500

-3755413

Tabell i; Netto budsjettregulering drift 20 i 7

Bruk av disposisjonsfond rammeområde i.2
Dekkes ved ubrukte midler rammeområde i.3
Bruk av disposisjonsfond rammeområde i.3
Bruk av rentereguleringsfond
Bruk av driftsfond, Beiarn kommune
Sum inndekket merforbruk ved budsjettregulering

705 000

545 299
i i 79 525
i 000 000
325 589

3755413

Tabell 2; Budsjettbalanse 20 i 7

I henhold til kommunestyrets vedtak våren 2017 knytet til disponering av regnskapsmessig
mindreforbruk for året 2016 er det nødvendig å innarbeide dette gjennom budsjettregulering.
Dette fremkommer gjennom overføringer fra regnskapsmessig mindreforbruk til de respektive
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fond slik besluttet i kommunestyrets vedtak. Disponeringen av samlet regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 8.833.000 fremkommer da som følger;

Avsetning Flyktningefond
Avsetning Bufferfond
Avsetning Boligfond
Disponert mindreforbruk 20 i 6

2 700 000
5 633 000
500 000

8833 000

Tabell 3; Disponert regnskapsmessig mindreforbruk for 2016
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REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
17/595

Arkiv: 153

Saksnr.:
35/17
43/17

Utvalg Møtedato
Formannskapet
Beiarn Kommunestyre

12.10.2017
25.10.2017

FORMANNSKAPETS BEHANDLING
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Investeringer som er vedtatt, men ikke ferdigstilt, utgjør pr. 30.09.2017 kr. 48.393.367.

Den delen av disse investeringene som ikke blir ferdigstilt pr. 31.12.2017 overføres til 2018
og innarbeides i investeringsbudsj ettet for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 til 2021.

Rest utbetalte lånemidler til mulig justering av låneopptak i 2017 utgjør kr. O.
Underfinansiering av vedtatte og igangsatte prosjekter som overføres utgjør kr. 224.186 og
finansieres ved bruk av fond.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Investeringer som er vedtatt, men ikke ferdigstilt, utgjør pr. 30.09.2017 kr. 28.403.008.

Den delen av disse investeringene som ikke blir gj ennomført pr. 31.12.2017 overføres til 2018
og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 til 2021.

Rest utbetalte lånemidler til mulig justering av låneopptak i 2017 utgjør kr. O.

Beregnet underfinansiering av alle prosjekter som overføres/videreføres, utgjør pr. 30.09.2017
kr. 858.353. Underdekningen finansieres ved bruk av fond.

Saksutredning:
Ikke bare driftsbudsjettet, men også investeringsbudsjettet skal revideres når det oppstår avvik
mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget gjennom tiltaksprioritering og hva
som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstiling av vedtatte enkeltprosjekter.

Side 9 av 16



Sak 43/17

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 30.09.2017.

Bakgrunn:
Rådmannen viser til kommunelovens §46 nr. 5, kfr også §46, nr 7, hvor det fremgår at også
budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at
kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan.

Vurdering:
Denne saken er et resultat aven intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr.
30. 09. Det vil frem mot 31.12.2017 oppstå betydelige endringer. Særlig nevnes sluttføring av
nye heldøgns omsorgsboliger i november/desember og fullføring av årets investeringer knyttet
til hovedplan vei. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke sluttføres i
2017, overføres til 2018 og økonomiplanperioden.

Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg.

Vedlegg:
Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett
for 2017.
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SØKNAD OM ENDRING I ÅPNINGSTIDER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørnar Brændmo
17/524

Arkiv: U62

Saksnr.:
34/17
44/1 7

Utvalg Møtedato
Formannskapet
Beiarn Kommunestyre

12.10.2017
25.10.2017

FORMANNSKAPETS BEHANDLING
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

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 helligdagsfred som regulerer åpningstiden for utsalgssteder.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord.

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.

Saksutredning/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 hellgdagsfred som regulerer åpningstiden. Innenfor denne lov
står utsalgsstedene fritt å etablere sine egne åpningstider.
Åpningstider for utsalgssteder/butikker er etter denne lov som følger:
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Aret

Hverda er (mandag - fredag) Frie tider

Lørda er Frie tider

Sten

1. mal o 17. mal' Stengt

Id. 14-20

Påskeaften. pinseaften o ulaften Frem til kl. 16

N . rsaften Frie tider
. · skjærtorsdg, langfredag, L påsked.ag, 2. påskedg, Kr.
himmelfartsdag, 1. pinsedg, 2. pinsedg, 1. juledag 2.
juledag og nytrsdag.

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

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 hellgdagsfredloven og trenger ikke kommunal godkjenning
som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad fra Coop BEMi
Lov om hellgdager og hellgdagsfred
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co
Beiarn
og Misvær

Beiarn kommune
Vi Rådmannen
8110 Moldjord

Il. september 2017

SØKNAD VEDR ENDRING I ÅPNINGSTIDER

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

Bakgrunn
Coop Marked Storjord er vedtatt omprofiert ti Coop Prix, og får da nytt navn, Coop Prix
Beiarn, med reåpning 9. novtmber 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 hellgdagsfred 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 godIqennes, 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 helligdager 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

Coop Beiarn og Misvær SA
Storjord . N-8110 Moldjord' Norge
Telefon 75 5695 20 . Bankkonto 4500,55,69730
E-post: bemi(Qcoop.no

Org.nr: NO 850 707 022 MVA
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10 LOVDATA
Lov om helligdager og helligdagsfred

Dato

Departement

Sist endret

Publisert

IkrafttredeIse

Endrer

Kunngjort

Korttittel

LOV- L 995-02-24- L 2

Kulturdepartementet

LOV-2015-06-19-65 fra 01.0.2015

Avd 11995 Nr, 4

24.02,1995

LOV. 1 965-06-04- L

Hellgdagsfredloven

Jf. tidligere forordning 12 mars 1735, lov 4 juni 1965 nr. 1.

§ 1. Lovens formål

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

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

§ 2. Hellgdager

Følgende dager er helligdag:
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 Himmelfartsdag (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. 1 jan 2012

iflg. res. 26 aug 2011 nr, 866).

§ 3. Helligdagsfred

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

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden 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. Offentlige arrangementer

L av 3 05,10,17, 14:49



Lov om helligdager og hellgdagsfred - Lovdata https://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, sportskonkUlranser og sportsstevner.

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for:
1.Arangementer i regi av tros- og livssynssamfunn.
2.Utstilinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.
3.Spoiisarangementer 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 ike 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 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res, 14 mars 2003 nr, 300).

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder

På hellgdager 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 camping sesongen
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 ik,\:e blir brukt til

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

1O.utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflds- og suvenirvarer
11 .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.

Utsalgssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, og som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, skal
ved takst eller på annen tilfredsstillende 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.

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når det foreligger særlige grunner,
AvgjØrelsen kan påklages til departementet.

Departementet kan gi nænnere forskrfter til utfylling av paragrafen her,

o Tilføyd ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (il. 1 apr 2003 iflg. res. 14 mars 2003 nr. 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. 1 apr 2003 ifg. res. 14 mars 2003 nr, 300). endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ik.

1 okt 2015).

§ 7. Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft straks, Samtidig oppheves lov av 4, juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden.

o Endret ved lov 14 mars 2003 nr. 16 (ikr. 1 apr 2003 ifg. res. 14 mars 2003 nr. 300), endret paragrafnummer fra § 5.
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SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ALKOHOL
COOP BEIARN OG MISVÆR SA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Moldjord
17/513

Arkiv: U63

Saksnr.:
30/17
45/17

Utvalg Møtedato
Driftsutvalget
Beiarn Kommunestyre

18.10.2017
25.10.2017

DRIFTSUTVALGETS BEHANDLING
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Saksordfører:

Rådmannens innstiling:
Coop Prix Beiarn gis anledning til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1 som følger:

Mandag til fredag fra kl 08.00 til 20.00

Lørdager fra kl 09.00 til kl 18.00

Saksutredning:

7.september dette år søker Coop Beiarn og Misvær avd. Storjord om å utvide sin salgstid for
alkohol gr, 1

De omprofilerer butikken til Coop Prix, fom 09.11.17, og i den forbindelse vil det bli utvidet
åpnignstid ved butikken. Mandag til fredag 07.00 -21.00, lørdag 09.00 til 20.00

Bakgrunn:

Coop BEMI Storjord fikk forelenget sin beviling i 4 år - til og med år 2020. Bevilingen ble
gitt da grunnlaget var uendret siden forrige valgperiode.
Nå endrer butikken navn og åpningstider og da er det nødvendig med en ny politisk
behandling.

Vurdering:

Alkohollovens § 3-7 gir kommunestyret anledning til generelt eller for det enkelte salgsted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd: Salg og
utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl 08.00 til kl 18. 00. På dager før søn-
og hellgdager skal salget opphøre kl 15. 00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen
eller på bestemte ukedager.
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Salg og utlevering av drikk nevnt iførste ledd skal ikke skje på søn- og hellgdager, l,mai og
17. mai.

§3-9 Bevilingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillngsvedtaket, i
denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, ogfor øvrig på
en forsvarlig måte.
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ENDRING AV VEDTEKTENE TIL KULTURPRISEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Janne Berntsen
17/337

Arkiv: 223

Saksnr.:
21/17
31/17
46/17

Utvalg Møtedato
Driftsutvalget
Driftsutvalget
Beiarn Kommunestyre

07.06.2017
18.10.2017
25.10.2017

DRIFTSUTVALGETS BEHEANDLING

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Saksordfører:

Rådmannens innstiling:
Vedtektene for Beiarn kommunes kulturpris endres slik:

l. Formålet med kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats på kulturfeltet i
kommunen, samt stimulere til innsats. Kulturprisen skal "henge høyt" og hedre personer som
har bidratt med en god egeninnsats innen kulturarbeid utenom ordninært frivilighetsarbeid.

2. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig. Forslaget
må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement på
kulturfeltet, herunder materiell og immateriell kultur.

3. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.

4. Prisen består av et pengebeløp på kr. L 0.000,-. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal
ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.
Hele prisbeløpet skal tilfalle en person.

5. Prisen gjøres kjent i kommunen og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner,
foreninger og andre.

Saksutredning:
Kulturprisen ble etablert i L 982. Fram til 20 L 4 har 3 O personer fått prisen. I de senere årene er det

kommet inn få eller ingen forslag til kandidat. 1201 L ble det gjort en endring i vedtektene ved å
begrense prisutdelingen til hvert 3. år. Dette fordi det ikke forventes å finne kandidater hvert år.
Pengebeløpet på kr. 7.000,- ble ikke endret.

I begrunnelsen for tildeling av kulturpris heter det at: ((Beiarn kommunes formål med kulturprisen, er
å hedre personer som har bidratt med en god og årelang innsats på kultursektoren i kommunen, samt
stimulere til videre innsats. Kulturprisen innehar et kvalitetsstempel og skal henge høyt. Forslaget til
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kulturprisen må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement i
kulturlivet)).

Reglene ble revidert og vedtatt i kommunestyret 2011. Gjeldende regelverk er disse vedtektene:

1. Beiarn kommunes kulturpris er oppsatt av Beiarn kulturstyre, nå Driftsutvalget, og skal
utdeles til personer som har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i
kommunen.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt

bevilgning. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på
og minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i
kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal "henge høyt" og være et bevis på
årelang innsats og interesse for kulturlivet.

4. Hele prisbeløpet skal tilfalle en person. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat,
vil utdeling ikke finne sted.

5. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig.

6. Prisen gjøres kjent i kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av

enkeltpersoner, foreninger og andre.

Vurdering:
Vedtektene bør justeres og ta høyde for at en kulturpris skal gjenspeile aktivitetene i samfunnet, som
endres og utvikles over tid. Nye kulturuttrykk og aktiviteter bør ikke utelukkes. Det bør óg være en
pris til de som går nye veger innen kulturlivet, og som kombinerer tradisjonelt og nyt.

Det må gjøres en vesentlig forskjell på hva som er kulturpris ogfrivilighetspris, når man har begge
tildelinger i kommunen. Frivilighetsprisen blir tildelt den som ((Utmerker seg i frivilig ulønnet arbeid
og har et samfunnsengasjement for sitt nærmiljø og sine medmenneskem.
A gjøre et skile her, betyr at kulturprisen tildeles den som på eget initiativ gjør en innsats på
kulturfeltet ut over det vanlige og som skiler seg ut fra arbeidet innenfor foreninger og ordinært
frivilighetsarbeid, Det er et engasjement som hører inn under kulturfeltet herunder mat, språk,
musikk, idrett, litteratur, kunst osv.

Man bør åpne for å gi kulturprisen til personer som også driver kulturnæring, dersom man har bidratt
til å fremme Beiarn kommune gjennom sitt virke.

Formålet bør ikke være å dele ut kulturprisen hvert år, men opprettholde en kulturpris som skaper
engasjement, inspirasjon og motivasjon. Det skal være et ekstraordinært arbeid innen materiell og
immateriell kultur jfr. uttrykket ((henge høy)).
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