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POLITIET '-"."
Kommunene i Nordland politidistrikt
Regionrådene
Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune
Fylkesordfører i Nordland fylkeskommune

Deres refera/lse Vår refera/lse

201600860
Dato
13062016

Nærpolitireformen - Kommunenes involvering

Det vises til informasjon fra Nordland politidistrikt gitt gjennom regionråd og fylkesting om

endringsprosessene i politiet. Vedlagt følger presentasjonen benyttet i regionrådene (pr medio

juni)

Nærpolitireformen, som har som mäl å styrke politiet, skal gjennomføres over flere år og
inneholder mange elementer. Vi skal blant annet arbeide med metoder samt ledelse og kultur.

Ett annet element er endringen av politiets organisasjon.

Nordland politidistrikt ble etablert fra 1.1.2016, men driftes for tiden gjennom en
interimløsning inntil den nye organisasjonen er besluttet og satt opp. Justis og
beredskapsdepartementet har fastsatt distriktenes overordna struktur. Det gjenstår å fastsette

antall geografiske driftsenheter, tjenesteenheterltjenestested. Det gjenstår videre å sette opp

de funksjonelle enhetenelstabsenhetene. I den forbindelse må det gjennomføres lokale

prosesser som sikrer at relevant informasjon foreligger i forkant av beslutningene.

Et av målene i reformen er et mer enhetlig politi. Politidistriktene mottar oppdragsbrev fra
Justisdepartementet /Politidirektoratet som også vil være førende for våre lokale prosesser.

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra ti å frigjøre tid og ressurser slik at

politiet kan være mer tilstede i de ulike nærmiljøene. Antall fysiske politilokasjoner vil bli

red usert.

I oppdragsbrev fra Justisdepartementet er det lagt stor vekt på samspilet med kommunene i

endringen av politiets lokale struktur, se vedlagte skriv av 14. mars.

Vi har rimelig nylig blitt gjort kjent med at det bes om at politimesteren skal inngi sitt forslag til

lokal struktur til Politidirektoratet senest lS.desember 2016.

Dette betyr at vi har et kort tidsvindu for å få til en god dialog mellom kommune og politi i

forkant av saksfremlegget.
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Dette innebærer i praksis

. Nordland politidistrikt ønsker å få etablert den styringsgruppen som er nevnt i

Justisdepartementets oppdragsbrev før sommerferien. Gjennom møtene i

regionrådene har jeg oppfattet at det kan være akseptabelt at kommunene stiller med

en representant per regionråd og jeg ber om snarlig tilbakemelding fra regionrådene

om dette.

. Nordland politidistrikt ønsker dialog med hver av våre kommer i tiden ultimo-august /

september i forbindelse med arbeidet. Lokale polltiledere vil ta kontakt og avtale

nærmere om dette.
. Kommunene/ Fylkeskommunen vil få en sak om organisering av politiets lokale struktur

til høring i tiden mellom 1 til 15.oktober 2016 med 6 ukers høringsfrist.

· Kommunene skal gis orienteringer knyttet til fremtidig polititjeneste i sammenheng
med oversendeise av sak ti Politidirektoratet pr l.desember 2016.

Med hisen

Tone Vangen
Politiester i Nordland
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Høring - forslag til ny domstollov
Adressatliste_ny domstollov.pdf; Høringsbrev om ny domstollov.pdf

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring - forslag til ny domstollov og endringer i forskrift
om offentlighet i rettspleien, jf. vedlagte høringsbrev og adressatliste.

Det er fint hvis mottaker av denne e-posten sørger for at høringen også blir videresendt til Forliksrådet i den
enkelte kommune.

I tilegg til høringsbrev og adressatliste følger det to høringsdokumenter med; en enpersonsutredning fra Tron L.
Sundet samt et tilleggsnotat fra Domstoladministrasjonen som er publisert på Regjeringen.no. under følgende link:
https://www.regieringen.no!id2504242. Her kan man avgi sin uttalelse digitalt under ((Send inn høringssvan). Her
kan man også registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men
merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Hvis dere
ikke har anledning til å avgi deres uttalelse digitalt, kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet,
fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingenlãid.dep,no.
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Høringsfrist: 1. november 2016. Hd~H.nKm:nHn:mc
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Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
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DET KONGELIGE

JUSTIS~ OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Se vedlagt adresseliste

Deres ref Vårrd.
16/2758 ES GUH/bj

Dato
15.06.2016

Hørig - forslag til ny domstollov og endringer i forskr om offentlighet i
rettpleien

Justis- og beredskapsdeparementet sender med dette på høring en
enpersonsutredning fra Tron L. Sundet med forslag til ny domstollov m.m., samt et
tileggsnotat fra Domstoladministrasjonen. Tileggsnotatet inneholder også forslag til
endringer i forskrif 7. juni 2001 nr. 757 om offentlghet irettspleien.

Nåværende domstol1ov er fra 13. august 1915. Loven fastsetter de ytre rammene for
domstolenes virksomhet, og inneholder blant annet regler om domstolenes
organisering, valg og utnevning av dommere, dommernes embets- eller vervsutførelse,
disiplinærforhold, saksbehandling, offentlghet i rettspleien og om advokater og
advokatvirksomhet. Siden vedtakelsen er det gjort betydelige endringer i loven.
Lovstrukturen er imidlertid fortsatt den samme som på vedtakelsestidspunktet.

8. august 2012 ble Tron L. Sundet oppnevnt som utreder for å utarbeide utkast til ny
domstollov. Ifølge mandatet skulle domstolloven gjennomgås med sikte på en
lovteknisk totalrevisjon. I tilegg skulle det foreslås endringer av materielle regler i den
grad gjeldende regler framsto som foreldede eller uhensiktsmessige. Mandatet i sin
helhet er gjengitt på s. 63-65 i utredningen.

Sundets enpersonsutredning forelå 31. oktober 2014. Forut for høring har den blitt
forelagt Domstoladministrasjonen, som i tileggsnotat 9. desember 2015 har fremmet
enkelte supplerende forslag. Herunder er det fremmet forslag ti endringer i forskrif
om offentlghet i rettspleien. På s. 1 i notatet er det nærmere redegjort for rammene for
tilleggsnotatet.

Postadresse Kontoradrcsse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0030 Oslo 0484 Oslo

Telefon. sentralbord Lovavdelingen

22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Saksbehandler
Gustav Haver
22 24 55 73
l'lsl¡iv havcr(iid.dcp_1i1l



Departementet ønsker høringsinstansens syn på de strukturelle og lovtekniske
løsningene i lovforslaget i enpersonsutredningen, samt på de spørsmål om endringer i
den materielle rettstilstanden som er behandlet i enpersonsutredningen og
tileggsnotatet.

Departementet har fra enkelte hold mottatt innspil om at det bør iverksettes lovarbeid
med tanke på mer prinsipielle gjennomgåelser av de materielle reglene i domstolloven.
Dette faller i utgangspunktet utenfor denne høringen. Høringsinstansene inviteres
likevel til å komme med ¡nnspil om aktuelle tema og problemstilinger som på sikt bør
vurderes nærmere utredet.

På den annen side kan det bli aktuelt å følge opp enkelte temaer særskilt før resten. For
øyeblikket synes det mest nærliggende for forkynninger fra forliksrådet, se
utredningen punkt 18.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte
underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under ((Send inn
høringssvar¡,. Her kan man registrere seg, mellomlage en uttalelse og laste opp
vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet,
fortrinnsvis per e-post. til: 10vavdelin~en(ßid.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men
merk at uttalelser er offentlge etter offentleglova og blir publisert sammen med øvige
høringsu ttale1ser.

Med vennlig hilsen

Gustav Haver e.f.
£Ung. lovrådgiver

Berit Johansen
seniorkonsulent

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

2/2



Beiarn kommune

Fra:
Sendt:
Til:

Kjersti Bye Pedersen -(Kjersti.Bye.Pedersen\Qsalten.no:-
16. juni 2016 12:56
Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Fauske kommune; Gildeskål
kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; Saltdal kommune;
Steigen kommune; Sørfold kommune
Petter J. Pedersen; Heidi Robertsen
Vedtak SR-sak 30/16 - Saltenstrategier 2016 - 2020
Vedtak SR-sak 3016 - Saltenstrategier 2016 - 2020.pdf; Saltenstrategier_
2016-2020.pdf

Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Til kommunene i Salten

SaJtenstrategier 2016-2020 ble behandlet og godkjent i Salten Regionråds møte 2. juni 2016.

Vedlagt følger:
1. Særutskrift av vedtak i SR-sak 30/16

2. Utkast til Saltenstrategjer for 2016-2020

Vi ber om at saken følges opp i kommunene, jf. vedtak.
Vedtak og strategier sendes kun elektronisk.

Med vennlig hilsen

Ark.kod~' p G~- '~-------
Ark.kod~3- ~--~'-""--.~-...__.......
AVcld::~L,.___~'ak;;;;;.--~~- --~..__..
K;I~:ì¡';ljOr: G~i~~~~,...--___

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Salten Regionråd
Tlf: + 47 75 54 86 02
Mobil: + 47 936 15 198
BesØksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
kie rsti.bve. pedersen t-sa Iten. no
www.salten.no
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Utskrift fra møteprotokoll
Møte i: Salten Regionråd
Dato: 2. juni 2016

Sak: SR-sak 30/16 SaJtenstrategler 2016 - 2020

Enstemmig vedtak:

1. Salten Regionråd godkjenner utkastet til strategidokumentet "Saltenstrategier 2016-2020"
med de innspil som kom i møtet ti pkt. 2.2., og anbefaler kommunene å slutte seg til det-
te.

2. Som slagord for Saltenstrategiene velges "Kraftulle Salten",

3. Salten Regionråd foretar endelig behandling av ((Saltenstrategjer 2016-2020)) i sit møte i
november 2016, etler behandling i kommunene.

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vedta handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt
aktuelle måleindikatorer.

..'R~iiÚtškr¡fÍ!H.R", i 
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Saltenstrategier 2016 til 2020

Forord:
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet ti

det regionale samarbeidet i Salten. Formålet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme

bærekraftig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten.

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt

prioritere Regionrådets oppgaver for perioden 2016-2020. Strategiene peker også på ønsket

fremtidsbilde for Salten mot år 2030. Strategidokumentet er oversiktlig og kortfattet og

inneholder visjon, hovedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi

skal gjennomføre planen.

Salten Regionråd har det overordnede ansvaret for utviklingen og implementering av

Saltenstrategiene, i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre naturlige

samarbeidspartnere.

De nye Saltenstrategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, en

åpen innspilskonferanse med bred deltakelse, styringsgruppe (Arbeidsutvalget) og

Regionrådet. Planen skal behandles politisk i alle Salten-kommunene.

Vi takker for alle bidrag til planen, og håper at arbeidet med å realisere Saltenstrategiene vil

motivere og engasjere slik at vi når målsettingen gjennom felles innsats.

Petter Jørgen Pedersen
Styreleder

Kjersti Bye Pedersen

Sekreta riats leder
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Dell: Fremtidsbilde og utgangspunkt

I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i et ønsket felles fremtidsbilde for Salten,

og sammenholdt det med en felles oppfatning av hva som er ståstedet for regionen per i

dag.

1.1 Salten mot 2030 - et ønsket fremtidsbilde

Salten er et attraktivt sted å bo og virke i, og hvor det tilbys trygge og utviklende
oppvekstmiljø. De unge ønsker å bosette seg i regionen etter endt utdanning.
Regionens kulturelle mangfold er i sterk utvikling, med nyskaping og bolystdrevet innflytting.
Salten har fortsatt sterkt fokus på bosetting og integrering. Regionen har store natur- og
kulturkvaliteter og er en arena for opplevelser iverdensklasse.

Salten er Nord-Norges mest folkerike region med 100000 innbyggere. Bodø er en raus,
velutviklet og funksjonell hovedstad for den nye region Nordland. Byggingen av "Ny by - ny
flyplass" er igangsatt med de ringvirkningene det gir for hele regionen. En tydelig effekt av
dette er sterkt internasjonalt preg som bidrar ti økt internasjonalisering i næringsliv og
befolkning. Tjernfjellet har gitt en velfungerende transportkorridor som har åpnet for nye
markeder og muligheter. Fauske er videreutviklet som logistikknutepunkt for omlasting av
gods, med en ny og moderne godsterminaL. Den nye ((Nord-Norge linjeni) har flyttet mye av
godstrafikken til sjø og bane. Kommunene rundt Bodø og Fauske er videreutviklet til
attraktive steder med gode tilbud i landlige omgivelser.

Salten er en av Norges nye vekstregioner og en viktig bidragsyter i den norske økonomien.
Regionen har en sterk og konkurransedyktig industri hvor det "grønne skiftet" har et stort
fokus. Industri, mineraler, havbruk og reiseliv/kultur er våre fremste eksportnæringer, basert
på en bærekraftig og høyteknologisk utvikling. Dette gir økt verdiskaping og attraktive
arbeidsplasser i hele regionen. Næringslivet i Salten preges av nytenking og god
samhandling, med etablering av fremtidsrettede næringsklynger. Arbeidslivet er preget av et
høyt innslag av arbeidstakere fra hele Norge og andre nasjoner, spesielt innenfor forskning
og nyetableringer.

NORD universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor havbruk, og har tatt
en ledende rolle og posisjon som Norges "blå universitet". Dette har i stor grad bidratt til å
utvikle Saltens rolle som kunnskaps-, tjeneste- og produktleverandør ti havbruksnæringen
langs hele norskekysten. NORD universitet tilbyr relevante utdanninger i forhold til arbeids-
og næringslivets behov. Regionen har en velutviklet kunnskaps- og næringsklynge innenfor
velferdsinnovasjon.

Ny infrastruktur forsterker naturlige bo- og arbeidsregioner j Salten, blant annet ved at det
er gjort betydelige oppgraderinger langs veg, sjø og jernbane. Det er utviklet førerløse
transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den digitale infrastrukturen videreutviklet
med full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som bidrar til gode og attraktive bo-
og arbeidssteder i hele regionen.
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((Havørna Internasjonale Flyplass)) er landsdelens viktigste internasjonale lufthavn og bidrar
til at regionen, Europa og verden for øvrig er lett tilgjengelig.

1.2 Nåsituasjon for Salten:

Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal,

Steigen og Sørfold. Regionen er på 10387,77 km2 og dermed like stor som Østfold, Vestfold,

Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske - Oslo

er den samme som Fauske - Nordkapp.

Salten hadde pr. 1. januar 2016 om lag 80 000 innbyggere. Om lag 75 % av disse er bosatt ì

Saltens to bykommuner, med 63 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den øvrige

bosettngen er spredt rundt i de syv øvrige kommunene i Salten.

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en

fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert

kulturtilbud. I Salten kan du både ta del j et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri

med stort potensial for videre vekst. Ser man overordnet på næringsstrukturen er det
offentlig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % av sysselsettingen. Næringer

hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og
vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og kulturnæringer.

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte

utfordringene i årene framover. Dagens situasjon for Salten er oppsummert slik:

SWOT. .'.. ... '.
(Intern estyrker,/sva kh~terog eksterne ni uligheter/trusler)

SVAKHETER:

. Samferdsel (store avstander, standard og materiell¡

. Befolkningsutvjkling (alder og utflytting av unge)

. Lavere befolkningsvekst enn nasjonalt (0,4 % ift 1,2 %

årlig)

. Lav sysselsetting i privat sektor (56 % mot 70 %

nasjonalt)

· Til dels svak kommuneøkonomi

· Tilgang på spisskompetanse

. Sårbar 1ft hjørnesteinsbedrifter, mangel på

risikokapItal, få store lokalt eide bedrifter

. Få lærlingplasser, resultat og frafall i VGS

. Store naturressurser og areal tilgjengelig

. Befolkningsvekst (3,1 % fra 2011-2016l

. Variert næringsliv

. Fylkeshovedstad og NORD universitet

. God på bosetting og Integrering

. Variert og rikt kulturliv

· Godt samarbeidsklima i regionen

· Lav arbeidsledighet (2,6 %)

. Differensiert arbeidsgiveravgift
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MULIGHETER:

. Naturressurser kan gi økt næringsutvikling .
(industri, mineraler, reiseliv og rn8tproduksjon)

. Store arealer blir gjort tilgjengelig som følge av .

flytting av forsvaret .
. Stort potensial for å utvikle spisskompetanse og .

nyetablerÎnger innenfor sikkerhet og beredskap

. Framtidig oljeutvinning .

. "Ny by - ny flyplass" .

. Økt fokus på nordområdene .

. Nye store vegprosjekter .

. Arbeidsinnvandring og bosetting

. Mer målrettet og økt samarbeid internt i Salten,

øst-Vest samarbeid, EU mfL.

. Ny kommunestruktur

TRUSLER:

Befolkningsutvikling og sentraliseringstrenden

fortsetter
Forsvaret er i endrjng

Framtidig oljeutvinning

Store infrastrukturprosjekter i andre deler av landet
kan gi mindre penger til vår region

Reduserte bevilgninger til fylkeskommunen

Nedlegging av landbrukseiendommer

Redusert folkehelse blant unge

Usikkerhet i internasjonal politikk og

verdensøkonomi

· Salten har noen sentrale fortrinn som bør utnyttes i større grad. Disse er:
- Tunge næringsmiljø som industri, havbruk, landbruk, reiseliv/kultur mfl., som gir

grunnlag for god næringsvekst i hele regionen
- Viktige natur- og kulturressurser, herunder en lang kystlinje og store arealer

Fylkeshovedstad med regionens felles flyplass
NORD universitet i utvikling
Bredt interkommunalt samarbeid

· Salten har også noen sentrale utfordringer som bør ha særlig fokus. Disse er:
Store avstander innad i regionen og dårlig utbygget bredbånd flere steder

- Svakere befolkningsvekst enn landet for øvrig

Mange unge flytter ut av regionen
Svak felles identitet j Salten
Liten kultur for felles påvirkning/tydelige budskap nasjonalt fra regionen som
helhet

5



Del 2: Strategier 2016-20: Mål og fokusområder

2.1 Visjon

Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion

Ved valget av begrepene sammen og vi vektlegger vi at samarbeid skal stå i fokus. Dette

betinger et forpliktende samarbeid mellom Salten Regionråd og kommunene i Salten, men
også at samarbeid med andre offentlige tilretteleggere, utviklingsmiljøer og regionale og

nasjonale myndigheter skal ha fokus.

Attraktiv vekstregion bygger på at Salten er et godt sted å være, og at regionen besitter

store naturressurser som gir gode muligheter for rekreasjon og næringsutvikling. Næringer
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og

vekst er: industri, havbruk, landbruk og reiseliv. En økt satsing på disse næringene vil kunne

bidra til økt velferd ì Salten og nasjonalt.

2.2 Verdigrunnlag

For å nå målene skal vårt samarbeid i Salten basere seg på et sett av felles verdier.

Disse holdningene skal prege samarbeidet mellom kommunene i Salten, vår egen organisasjon og

vårt samarbeid med andre:

Verdier:

Samstemt
Attraktiv
Livskraftig

Tydelig

Energisk

Nyskapende

Vi skal jobbe på lag, være raus og inkluderende, og bidra til god samhandlíng

Salten er regionen for det gode liv og skal være et godt sted å bo, leve og besøke

Vi skal være livskraftig og vital i vårt arbeid

Vi skal prIorItere og enes om viktige saker - og snakke med én stemme utad

Vi skal være initiativrik og handlekraftig i vårt arbeid

Vi skal være fremtidsrettet og mulighetssøkende i utviklingen av samfunn og næring

2.3 Mål

Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020

Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og naSjonalt. ved å være en
attraktiv og konkurransekraftig region i vekst.

Delmål
Vi har disse tre delmålene for perioden:

V' Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide og drive næring i, og besøke
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0/ Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et mer konkurransedyktig
næringsliv

0/ Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som et helhetlig servicemarked.

2.4 Fokusoml'åder (innsatsområder)

For å realisere hovedmålet har vi definert tre fokusområder som det skal satses ekstra på i Salten.
Dette er:

2.4.1 ATTRAKTIVE SALTEN - BYGGE MERKEVARE OG IDENTITET

Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring; - og besøke.
Dette skal understøtte vekst; folketall og verdiskaping

Delstrategier:
A. Bidra til økt bolyst, trivsel og Uvskvalitet i Salten

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Satse på lokalsamfunn- og stedsutvikling

. Salten skal framstå som en samlet kulturregjon der tradisjon,

opplevelse og tilhørighet er bærende elementer
. Ha sterkt fokus på friluftsliv- og folkehelsearbeid

. Utvikle bostedskvalìteter og tilrettelegge for attraktive områder

0/ Fortsette det gode arbeidet med bosetting og integrering av

innvandrere -fokusere på de ressursene som denne gruppen kan tilføre
Salten

0/ Støtte opp under regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som
er knyttet til å bo og arbeide i Salten

B. Salten skal være en attraktiv region å besøke
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Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Markedsføre og profilere Salten gjennom et felles destinasjonsselskap i

Salten. Herunder å bidra til økt samarbeid i besøksnæringen og økt
markedsføring - inkL. digital kommunikasjon.

./ Støtte opp under strategiene i MasterpJan for reiseliv - Bodø mot 2025

./ Bidra i oppbyggingen av attraktive opplevelses- og aktivitetstilbud

./ Bygge Saltens omdømme gjennom fokus på kvalitet på (alle) tjenester
og tilbud

c. Styrke påvirkning og fellesskapskultur - snakke med én stemme

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Jobbe for økt samhandling på tvers av ulike miljøer, herunder å

prioritere regionale og nasjonale saker og forene krefter omkring disse
./ Tale med én sterk stemme utad gjennom felles budskap

./ Bygge stolthet og felles identitet i Salten, herunder å konkretisere og

forankre felles fremtidsbilder

2.4.2 KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSUTVIKLING
Mål: Bidra ti å øke verdiskaping og sysselsetting, som gir et mer konkurransedyktig
næringsliv

Delstrategier:
A. Styrke næringssamarbeidet i Salten

Delstrategien gjennomføres ved å:
yl Utvikle en felles strategisk næringsplan for Salten

./ Videreføre og formalisere næringsnettverket i Salten

.. Styrke potensialet innenfor utvalgte næringer som havbruk, mineraler,

reiseliv og matkultur, industri og "grønn industri"
.. Definere felles utviklingsprosjekter med ressurser og personell

./ Styrke samarbeidet med andre regioner í Nordland

B. Koble universitetet, utdanning, forsking, næringsliv og forvaltning

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Lage gode systemer for innovasjon

.. Lage gode støttefunksjoner for gründere

.¡ Etablerer nasjonale møtearenaer mv.

.. Legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, utdanning,

universitet og offentlig forvaltning i planprosesser og utvikling av
rammevilkår

.. ((Farge universitet blåWI - støtte opp under at NORD universitet tar en

ledende rolle og posisjon som Norges "blå" universitet
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c. Understøtte Salten som etablerersted for større virksomheter; akkvisisjon

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Synliggjøre regionens fortrinn

./ Jobbe for en offensiv påvirkning av beslutningstakere innenfor ulike

områder
./ Jobbe for å øke attraktiviteten overfor nasjonale og internasjonale

bedrifter, forskere, arbeidstakere og studenter

D. Videreutvikle internasjonale allanser

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Utnytte de internasjonale samarbeidsmulighetene som ((Ny by - Ny

flyplass)) gir
./ Følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten Regionrad og Nord-

Norges Europakontor i Brussel
./ Forsterke samarbeidet øst-vest, mellom Salten og Nord-Sverige

2.4.3 INFRASTRUKTUR

Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som en helhetlig serviceregion

Delstrategier:
A. Redusere avstandsulemper i regionen og innjut av regionen for å styrke

bosetting og næringsutvikling

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Være en sterk pådriver for at prioriterte vegprosjekter blir realisert
./ Arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode båt- og fergetilbud

./ Øke satsingen på jernbane for persontrafikk og gods, herunder å jobbe

for økt frekvens på Saltenpendelen, utbedring av banejkrysningsspor mv,
etablering av ERMTS og på sikt elektrifisering av Nordlandsbanen

./ Arbeide for at Nord-Norge linjen reetableres

./ Utvikle smarte kommunikasjonsløsninger i regionen

.¡ Utbygging av bredbåndjfiber - sikre at næringsliv og offentlig
virksomhet får et fullverdig bredbåndstilbud i hele regionen

B. Forsterke naturlige bo~ og arbeidsområder i Salten
./ Etablere gode pendlertilbud

./ Tilrettelegge for at folk kan bo og arbeide i distriktene

c. Forsterke Bodø som regionsenter og fylkeshovedstad

Delstrategien gjennomføres ved å:
./ Støtte opp under prosjektet "Ny by - Ny flyplass"

./ Støtte opp under prosjektet "Smart City"
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./ Styrke Bodø som Norges luftfartsby, knutepunkt for luftfartsteknologi
og inn-/utflyvning til og fra landsdelen

Del 3: Oppfølging av Salten strategiene

Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene er Salten Regionråd.

Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige
samarbeidspartnere.

En egen handlingsplan vil bli utviklet av Salten Regionråd.

Implementering og resultater av Saltenstrategiene følges opp gjennom:

Halvårig rapportering fra administrasjon til Arbeidsutvalget.

Ârlig rullering av Saltenstrategiene i perioden 2017-2020. Disse behandles også av
Regionrådet.

Ârlig utvikling og rullering av handlingsplan, med resultatmåling og allokering av
ressurser.
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DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Beiarn KOlfimune

Landets kommuner
Ar.'Svk~nr

ìlo
Ilo

A.0:kode p -t cs

IIkl)(ie L.
AvJcHng

KiJ~s¿lsjon

Deres ref Vår ref Dato

16/4260- 24.06.2016

Lovendring om rett ti opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tirettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse-
og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop.
99 L (2015-2016) og lnnst. 372 L (201-2016).

Lovendringene
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som
kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. L disse tilfellene må pasienten eller brukeren tideles
plass og kan ikke settes på venteliste.

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen
vurderer at vedkommende med forsvarlige ~enester fra kommunen kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2- i a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker

Postadresse
Postboks 80 IL Dep
0030 Oslo
postinottak(!hod.depno

ßesøksadresse
Tcatergl. 9

Telefon.
22 24 90 90
Orgno.
983 887 406

HeisereItsavdelingen Saksbehandler
l-Janne Ramstad Jensen
22248589

ww.hod.dep.no



som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold, skal ha rett ti vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som
venter på langtidsopphold.

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd.

Ikl'aftsetting
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellg tid.
Retten til opphold j sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
i ny § 2- 1 e første ledd i pasient~ og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett.
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra L. juli 2016, jf.
sanksjoner og ikraftredelser i Statsråd 17. juni 2016.

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene
gis tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for
tideling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før
pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til 11 gi
forskrifter etter ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra
1. juli 2016, jf. sanksjoner og ikraftredelser i Statsråd L 7. juni 2016.

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepal'tementet tar sikte
på å fà satt Î kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister
fra l. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom
vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.

Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil først iverksettes
på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen (e.r.)
avdel ingsdi rektør

Hanne Ramstad Jensen
seniorrådgiver

Side 2
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Beiarn kommune
Sosial og
flyktningetjenesten
SL 10 Moldiord

Saksnr. :
L.nr. :
V§r dato:
Arkiv:
Gradering:

16/345
16/5255
30.08.2016
U63 /
/

Galleri Eftf kafe vI Anne Rita
Nybostad
Tvervik

Sl10 MOLDJORD

SØKNAD OM REDUSERT SKJENKEGEBYR.
GALLERI EFTF KAFE

Beiarn kommune har behandlet søknaden og fattet følgende delegerte
vedtak;

Beiarn kommune innvilger redusert skjenkegebyr til Galleri Eftf.
Gebyret for 2016 fastsettes til kr 2400,-

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Marit Moldjord
Fagleder sosial- og flyktningetjenesten

Vedlegg:

Kopi til:

Fremtiden skapes nå Telefon: 755 69 000

Telefax: 755 69 001

Mobil: 99269000
Vakt tlf: 970 10 852

Konto nr: 4500 55 57015

Org.nr: 961147867
www.beiarn.kommune.no

post(âbeiarn. kommune. no



Beiarn kommune

Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.09.2016
33/16

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

L 6/360

SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDDOMMERE TIL SAL TEN
TINGRETT 2017 - 2020 - SUPPLERINGSVALG SAL TEN
JORDSKIFTERETT - GAMMEL SAK 15/481

Vedtak:

Janne Berntsen (allerede valgt pr. 22. juni)
Line Olga Strand
Anette Myrvoll Strand

Tove Pauline Herstad Steinåmo

Rune Jørgensen (allerede valgt pr. 22. juni)
Morten Hammer
Frank Reidar MovIk
Jørgen Storhaug

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Behandling i medhold av kommunelovens § 13 (hasteparagrafen), som innebærer melding til K-
styret

Ordfører orienterte om rundskriv fra departementet og rutinene med vandelssjekk og hvordan
dette er håndtert. Videre orienterte hun om hvordan vi dessverre har begått feil ved vårt valg og
oppnevnt tre damer og tre menn for lite.

Følgende innstiles som kandidater til meddommere - Salten Tingrett:

Janne Berntsen (allerede valgt pr. 22. juni)
Line Olga Strand
Anette Myrvoll Strand

Tove Pauline Herstad Steinåmo

Rune Jørgensen (allerede valgt pr. 22. juni)
Morten Hammer

Postadresse:
Moldjord
81 io MOLDJORD

Besøksadresse:
Kommunehuset
MOLDJORD

Telefon:
Telefaks:



Beiarn kommune

Frank Reidar MovIk
Jørgen Storhaug

Postadresse:
Moldjord
SL 10 MOLDJORD

Besøksadresse:
Kommunehuset
MOLDJORD

Telefon:
Telefaks:



Notat
Til:
Kopi ti:
Fra:
Sak:

Formannskapet

Geir Ame Solbakk
0KONOMlRAPPORTERING PR. 30.06.2016

Saksnr.l Arki v kode Sted
MOLDJORD

Dato
06,09.20 i 6

Gradering:

ØKONOMIRAPPORTERING PR. 30.06. 2016.

Rammeområde 1.1 - Sentraladministrasjonen.

Regnskapet for dette rammeområdet viser et merforbruk pr. 30.06 på 0,310 milL. Av det
samlede avviket forklares 0,358 ved økte regnskapsførte kostnader knyttet til lisenser og
kontingenter. Dette avviket mot regulert budsjett kan i all kan tilskrives periodiseringsavvik.

Det er regnskapsført en engangskostnad i forbindelse med sluttoppgjør for bruk av Lotus
Notes 0,085 milL. Denne kostnaden relateres til tidligere manglende betaling for lisenser i
forbindelse med bruk av Lotus Notes.

Sentraladministrasjonens underliggende kostnader indikerer korrigert for ovennevnte et
mindreforbruk på 0,133 mil pr. 30.06.

Rammeområde 1.2 - Skole- og barnehageavdelingen.

Regnskapet i denne sektoren ligger innenfor regulert budsjett med et netto mindreforbruk på
0,079 milL.

Rammeområde 1.3 - Helse og omsorg.

Dette rammeområdet har ved utgangen av juli et overforbruk i regnskapet målt mot regulert
budsjett på 2.813 mil. Av budsjettavviket forklares 2.735 mil gjennom økte lønnskostnader
på 0,818 mil, økte kostnader til datalisenser på O, L 65 mil og en regnskapsmessig reduksjon i
refusjoner fra staten med 1.751 milL. Hva gjelder avvik i forbindelse med kostnader til
datalisenser og reduserte refusjoner fra staten antas disse i all hovedsak å fremkomme som
manglende periodisering mellom regnskapet og det regulerte budsjettet.

Tatt hensyn til periodiseringsmessige avvik vurderes utgiftene for rammeområde 1.3 å være
innenfor regulert budsjett som ble utarbeidet ijuni måned.



Rammeområde 1.5 - Landbruk, kultur og miljøavdelingen.

Regnskapet viser pr. 30.06 et mindreforbruk på 3.206 mill, korrigert for periodiseringsavvik
knyttet til statstilskudd viser området et mindreforbruk på 0,696 milL. Avviket mellom
regnskap og budsjett pr. 30.06 skyldes i hovedsak periodiseringsavvik og en gjennomgang av
inntekter og utgifter som sist ble foretatt helhetlig i forbindelse med budsjeuureguleringen i
juni medfører ikke uro i forhold til forbruk og budsjett. Avvik mellom regnskap og
periodisert budsjett vil forekomme helt til årets slutt, da prosjekter og utgifter tilknytet
kommunesamarbeid ikke kommer før på slutten av året.

Rammeområde 1.6 - Teknisk avdeling.

Rammeområdet viser netto en liten overskridelse mot regulert budsjett på O, L 34 milL. Tatt
hensyn til periodiseringsmessige avvik mellom budsjett og regnskap, blant annet knyttet til
vinterdriftI, vurderes utgiftene for rammeområde i.6 å være innenfor regulert budsjett.

Rammeområde 1.7 - Næring

Tilskudd fra næringsfondet ligger på budsjett pr. 30.06 men juli gir en betydelig overskridelse
da det utbetales tilskudd til bredbåndsløsning med 1.038 milL. Årets samlede tilskuddsramme
er derved allerede overskredet og det bør derfor ikke legges opp ti ytterligere tilskudd i løpet
av 2016.

Lån via næringfondet ligger likeledes på budsjett pr. 30.06 men også her vil det komme
betydelige overskridelser blant annet i forbindelse med utbetaling av lån til driftsbygning.
Årets samlede låneramme er derved allerede overskredet og det bør derfor ikke legges opp til

ytterligere tilskudd i løpet av 2016.

Som følge av ovennevnte større overskridelser bør det vises stor grad av aktsomhet i
forbindelse med bevilling av ytterligere lån og tilskudd via kommunens virkemiddelramme.
Rutinene i forbindelse med slik tildeling bør videre tas opp til revisjon i løpet av høsten og
det er åpenbart et behov for en økt fokus rundt den enkelte beviling sett opp i mot
budsjetterte rammer på dette området.

Driftsstøtte til SNU er belastet regnskapet med kr 676.988 som engangsbeløp i februar 20 L 6
og fremkommer derfor som overskridelse pr. 30.06. For året som helhet vilventelig ikke dette
representerer overskridelse målt mot budsjett.

Rammeområde 1.8 - Skatt og rammeoverføring

Rammeoverføringene fra staten er redusert med 2.8 mil sammenlignet med samme tidspunkt
i 2015. Skatteinntektene ved utgangen av juni er netto 0.286 mil lavere en på samme tid i

fjor, hvorav bortfallet av eiendomsskatten utgjør 1.240 mill, økt skatt på formue og inntekt
0,090 mil og økt annen eiendomsskatt med 0,864 milL.



Rammeområde 1.9 - Finans

Pr. 30.06 utgjør finansinntektene 1.983 mil, noe som er langt svakere enn budsjett på i O mil
og også svakere enn regulert budsjett som utgjør 6.483 mil.

Pr. 30.08 har finansinntektene utviklet seg i positiv retning de siste 2 månedene og netto
avkastning ligger på 5.874 milL. På årsbasis er det i regulert budsjett budsjettert med en
gevinst på finansielle instrumentene på 6.483 milL. Finansmarkedene har som kjent vært
preget av stor grad av ustabiltet i løpet av 2016 og vi må forvente at det også i kommende
perioder vil kunne være relativt store svingninger i disse.

Slik det ser ut for øyeblikket, er det imidlertid en reell mulighet for at budsjettmålet i regulert
budsjett knyttet til finans oppnås.

Finansutgiftene er pr. 30.06 L .302 mill lavere enn budsjett mens disse er på linje med regulert
budsjett.

Sammendrag:

Som det fremgår av kommentarene ovenfor, viser regnskapet ved utgangen av juni, at lederne
for de ulike kommunale enhetene har god økonomisk oversikt og kontrolL. Avvikene mellom
regnskap og budsjett er forklarbare. Gjennomført budsjettregulering i juni synes i det alt
vesentlige å ha tatt høyde for avvik som har oppstått i forhold til oprinnelig vedtatt budsjett.

Når det gjelder inntektssiden, synes det fortsatt å knyte seg størst usikkerhet til inntektene fra
kommunens finansielle plasseringer.



Arkivsak Dato

Navn
Innold

16/798 09.08.2016

Delegerte vedtak
Dato: - Utvalg: KST Beiarn Kommunestye

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

U63

UTVIDET SALGSBEVILGNING LØRDAG 20. AUGUST

DS 2/16 BK/PN/MM



'f Beiarn kommune
/ Servicetorget8110 Moldjord

Saksnr. :
L.nr. :
vår dato:
Arkiv:
Gradering:

16/798
5014/16
09.08.2016
U63

I

Coop Beiarn og Misvær Sa
Storjord

8110 MOLDJORD

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr 2/16 i Beiarn Kommunestyre.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Coop Marked Tollå får utvidet sin salgstid for alkoholholdig drikke inntil 4,75% for
k1old(eslettet 14:00 - 16:00 den 20. august 2016.

Vedtaket kan p&klages jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.
Eventuell klage sendes det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. Klagesfristen er 3
uker etter at melding om vedtak er mottatt., se vedlagt skjema.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Anita Selfors
sekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Fremtiden skapes nå
Telefon: 75569000

Telefax: 755 69 001

Mobil: 99269000

Vakt tlf: 970 10 852

Konto nr: 450055 57015
Org.nr: 961147867



~ Beiarn kommune

V 8110 MOLDJORD

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Karin Nordland
16/935

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

45/16 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
21.09.2016



~ Beiarn kommune

V S110 MOLDJORD

SØKNAD OM PERMISJON/FRIT AK FRA POLITISK VERV

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anita Selfors
16/822

Arkiv: 080

Saksnr.: Utvalg

29/16 Formannskapet
46/16 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
06.09.2016
21.09.2016

Formannskapets behandling
Innstiline: ti kommunestyret:
Julie Kristensen gis permisjon fra sine politiske verv i den tiden hun er aktiv student.
Varamannslista til utvalgene Kristensen er deltaker i, avgjør hvem som i permisjonstiden skal
innkalles som fast medlem.

Enst. vedtatt

Saksordfører: Tone Helbostad

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.09.2016 sak 29/16
Rådmannen redegjorde for tileggsopplysninger søker har gitt etter at saken ble sendt ut. Disse
ønskes skrevet inn i saka før kommunestyrets sluttbehandling.

Vedtak:
Julie Kristensen gis permisjon fra sine politiske verv i den tiden hun er aktiv student.
Varamannslista til utvalgene Kristensen er deltaker i, avgjør hvem som i permisjonstiden skal
innalles som fast medlem.

Enst. vedtatt
Saksordfører: Tone Helbostad

Rådmannens innstiling:

Julie Birgitte Kristensen gis ikke fritak fra politiske verv i Beiarn kommune i valgperioden.

Avslaget på søknaden begrunnes med at kommunen kan og vil tilrettelegge for aktiv politisk
deltakelse når det passer i forhold til Kristensens deltakelse på desentralisert studie.

Bakgrunn:
Representanten Julie Birgitte Kristensen søker i brev av 5. august då om fritak fra politiske
verv for valgperioden.



Sak 46/16

Saksutredning:
Søknaden om fritak behandles etter kommunelovens § 15, nr 2 som lyder:

((Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet))

Kristensen søknad begrunnes med at hun fra 22. august då er opptatt på fireårig desentralisert
sykepleierstudie ved Nord Universitet i Bodø. Søker ser det som vanskelig å skjøtte politiske
verv under studiene.

Det er kommet en del tileggsopplysninger i etterkant av saksutredningen:
Julie Birgitte Kristensen har aleneomsorg for tre barn i ukedagene, i tilegg til å ha 72%
jobb på sykehjemmet, studiet har en beregnet arbeidsbelastning på 75 % stiling.

Vurdering:
Kommunen har stor forståelse for at studiene kan gi en merbelastning for søkeren, men å være
student kan på flere måter side stiles med å være fulltids arbeidstaker.

I vurderingene må man da se hen til kommunelovens § 40 om rett og plikt til å delta i møter
og til samme lovs § 41 om dekning av utgifter og økonomisk ved å fylle sine politiske
forpliktelser. Når disse sammenholdes med kommunestyrets eget regulativ for folkvalgte, er
vår vurdering at Kristensen kan gis permisjon fra møter under samlinger, eksamener mv, men
ellers har rett til å delta i politiske møter og få pennisjon fra studiene og økonomisk dekning
for utlegg politiske deltakelse gir.

Vi mener dette kan vurderes fra møtet til møte av utvalgsleder i de politiske organser
Kristensen innalles til. Kristensen er fast medlem av kommunestyret og fast medlem av
driftsutvalget i kommunen.

Vedlegg:
Søknad fra Julie Birgitte Kristensen.
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Julie Birgitte Kristensen

8110 Moldjord

Beiarn Kommune
Ar/Saksnr,

H.o /'322

BAUG Z016

05.08.2016

Beiarn kommune
Ark.kode P o"ó
Ark.kode S

Avdeling Saksbeh. O 'y
Kassasjon Gradering

v/Rådmannen

8110 Moldjord

Søknad om permisjon fra politiske verv.

Jeg søker med dette om permisjon fra mine politiske verv ut valgperioden da

jeg skal starte utdanning ved Nord universitet 22.August, utdanningen varer i

fire år.

Etter oppfordring fra mine ledere søkte jeg sykepleien og skal ta den
desentralisert. Jeg ser det som vanskelig å skulle følge opp mine folkevalgte

verv mens utdanningen pågår.

Med vennlig hilsen

-Jeiv,e 'bt.\3~~ tA~Ç\~

Julie Birgitte Kristensen



~ Beiarn kommune

V 8110 MOLDJORD

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV

Saks behandler:

Arkivsaksnr.:
Ole Petter Nybakk
16/886

Arkiv: 080

Saksnr.: Utvalg

28/16 Formannskapet
47/16 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
06.09.2016
21.09.2016

Formannskapets behandling
Innstilin2 ti kommunestyret:

Bjørnar Brændmo gis fritak fra sine politiske verv i Beiarn kommune for resten av
valgperioden 2015-2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

Rådmannens innstiling:
Bjørnar Brændmo gis fritak fra sine politiske verv i Beiarn kommune for resten av
valgperioden 2015-2019.

Bakgrunn:
Representanten Bjørnar Brændmo søker i brev av 27. august då om fritak fra politiske verv for
valgperioden.

Saksutredning:
Søknaden om fritak behandles etter kommunelovens § 15, nr 2 som lyder:

((Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet))

Vurdering:
Bjørnar Brændmo er fra 1. september då fast tilsatt som næringskonsulent i Beiarn kommune.
Dette vurderes som en særlig selvstendig stilling, der hensynet til bred tilit hos befolkning,
blant næringsaktører, samarbeidspartnere utenfor kommunen og ikke minst internt i
politikken, er avgjørende.

Søknaden begrunnes etter vårt syn godt og vedlegges. Rådmannen anbefaler søknaden
innvilget.

Vedlegg:
Søknad fra Bjørnar Brændmo
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Moldjord, 27.08. 2016

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Fra 1. september er jeg fast ansatt som næringskonsulent i Beiarn kommune etter å ha jobbet i
prosjektstilling i vel tre år.

Gjennom prosjektstillngen har jeg hatt opplevelser og gjort erfaringer som tilsier at jeg

med dette søker om fritak fra mine politiske verv i Beiarn kommune.

Stillingen som næringskonsulent krever noen ganger stor diskresjon og andre ganger stor åpenhet.
Næringsutvikling i bygda får man bare til gjennom god dialog og godt samspilL. Da må alle vite hvem

de snakker med når de snakker med næringskonsulenten. i samspillet mellom næringsaktører og
som saksbehandler i næringssaker til formannskapet, som er næringsstyre, er det viktig å ha tillt og
troverdighet hos så vel næringsaktørene som næringsstyret. Klare skillelinjer mellom administrasjon

og politikk er da avgjørende.

I prosjektperioden har det oppstått flere situasjoner hvor det har vært nødvendig å klargjøre min

rolle. Dette anser jeg som uheldig og i noen tilfeller også som ubehagelig for meg personlig. Å bevege

seg i ((gråsonep) er slitsomt og er en situasjon jeg personlig ikke ønsker.

Når jeg nå går over i fast stilling, ser jeg det som meget viktig å ha ryddighet og tydelighet i den

jobben man skal gjøre. Det er mitt syn at også næringslivetlnæringsaktørene vil nyte godt av det.

Å skille mellom politikk og administrasjon er en vanskelig øvelse, spesielt i små kommuner. Derfor er

det viktig for meg å kunne gjøre jobben med faglig troverdighet og ikke skape grunnlag for tvil om

rollesammenblanding. Håper på positiv behandling av min søknad, som gjelder alle mine politiske

verv: Kommunestyret, gruppelederfunksjon, vara til formannskapet og representant i Regionrådet.

Kopi: Rådmannen



VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.2017 - 01.01.2021

Sak 48/16

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arkiv: 033Ole Petter Nybak
16/868

Saksnr.: Utvalg

3 2/16 Formannskapet
48/16 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
06.09.2016
21.09.2016

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Som medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01. 2017 - 01.01.2021 velges (tre
medlemmer og tre varamedlemmer):

Linda T. Moen
Tone Helbostad
Jarl Dokmo

Vara (i rekkefølge):
Terje Solhaug
Merethe Selfors
Bjørnar Brændmo

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandlinglvedtak i Formannskapet den 06.09.2016 sak 32/16
Ordfører orienterte om kandidatsøket. Følgende kandidater ble foreslått:

Linda T. Moen
Tone Helbostad
Jarl Dokmo

Vara (i rekkefølge):
Terje Solhaug
Merethe SelforsBjørnar Brændmo

Vedtak:
Som medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01. 2017 - 01.01.2021 velges (tre
medlemmer og tre varamedlemmer):

Linda T. Moen
Tone Helbostad
Jarl Dokmo

Vara (i rekkefølge):
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Sak 48/16

Terje Solhaug
Merethe Selfors
Bjørnar Brændmo

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Rådmannens innstiling:

Som medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01. 2017 - 01.01.2021 velges (tre
medlemmer og tre varamedlemmer):

Bakgrunn og saksutredning:
Fylkesmannen i Nordland har meddelt at funksjonstiden for sittende forliksråd utløper pr. 01.01
2017 og at kommunene innen 15. oktober må velge nytt forliksråd.

Resultatet skal meddeles fylkesmannen, vedlagt kopi av møteprotokolL. Fylkesmannen skal så
foreta oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet.

Kommunene bes hensynta følgende:

. I domsstolloven § 27 er det bestemt at det blant medlemmene og blant

varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dette er et krav i loven som ikke
kan fravikes. Dersom kravet ikke er oppfylt kan fylkesmannen ikke foreta oppnevning
og saken returneres kommunen for ny behandling.

. Personer som velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet må være fylt
25 år og være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. lovens § 56.

. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven og som behersker norsk skriftlig og muntlig språk godt, jfr. lovens § 56.

Det bes om at kommunene oppgir de valgtes fødseslår ved oversendelsen. For øvrig vises
til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv av 21. 12.2015 med ytterligere
presiseringer. Rådmannen legger dette med som vedlegg i saken. Blant anet gjelder
reglene om vandelskontrolL.

Saken presenteres uten innstilling fra rådmannen.

Vedlegg:
Rundskriv - valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017.
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DET KONGELIGE

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT
Beiarn Komn~~--

Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene

t\.kod::~"_ ~~~-_.
Ark,kod~ S --:--.--
~cI'"9 5'Ai.
Kí1ss~~en

Deres ref. Vår fef.
15/8031 - TEl

Dato
2ti2,2015

Valg av fôrHksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer,
meddommere, skjønnsmedlemmer og jordskifemeddommere. Valget skal foregå innen
15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende
året.

Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av
lagrettemedlemmer, lekdommere og jordskifemedlemmer.

Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og
skjønnsmedlemmer, og nærmere om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og

fylkesmennene i den forbindelse.

En oversikt over domstolenes ønsker med hensyn til antall skjønnsmedlemmer for
kommende periode er innhentet av Domstoladministrasjonen (DA), og departementet
har på bakgrunn av innspil fastsatt antall skjønnsmedlemmer, se vedlagt oversikt.

Vi gjør oppmerksom på at flere domstoler oveifor DA har uttkt at de i lien grad har
bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme domstolene gir
uttkk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse knytet til
ulike sider av bruk og dri av fast eiendom. Et annet feIt som er spilt inn, og som anses
som viktig, er kompetanse innenfor regnskap.

Ved oversendeIse bes angitt hvilket fag det enkelte skjønnsmedlemmet er kyndig i.

Posladresse Kontoradresse
I'ostboks 8005 Dep Gulliaug Torg 4a
0030 Oslo 04S Oslo

Telefon. sentralbord SIvilavdelingen

22 24 9Q 90 Telefaks
Org.nr.: 972 417 831 22242722

Saksbehandler
1ìde Søl'by Einerseii
22 24 5567
trde.einersen (/jd.dep.no



Med vennlig hilsen

J ostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Trude Sørby Einersen

seniorrådgiver

Kopi:
Forliksrådene, PoIiidirektoratet, Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn,
Domstoladministrasjonen, Kommunal. og moderniseringsdepartementet
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1. VAL AV FORLIKSRÁSMEDLEMMER

1.1 ForHksrådets sammensetning mm

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven § 27 første ti syvende
ledd:

"! hver kommune skal det være et forliksråd.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til/ormann. Har denne for/all, trer den av de

andre som er nevntførst i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykkefra departementet kan kommunestyretfastsette atjorliksrådet skal ha to
eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen

velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den

rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.

Arbeids-, skyss~ og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i

samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementetfastsette

at formannen og i tilfelte også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig

tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namslogddistrikter er

namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er

politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom

forliksrådet og sekretariatet.

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer
beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres

at del blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles

forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. "

1.2 Vilkår for å kunne velges til forlil(srådsmedlern

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere - menn eller kvinner - som er

vederheftig e og som ikke er fradømt stemmerett i offentlge anliggender.



l
r tilegg oppstiler domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges ti

forliksrådsmedlem:

· Vedkommende må ha fylt 25 år

. Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. i

. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskil egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftig og muntlg godt

Den som ild(e bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74

tisvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket ti valg
som lekdommere, heller ikl~e kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Domstolloven § 71 lyder:

"Utelukket På grunn av stilling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, sta tsråden es personlige politiske rådgivere og

ansatte ved Statsministerens kontor

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politie~ kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet

6. ansatte i justisdepartementet, Poliidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens
styre

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

8. praktiserende advokater og advokatjllmektiger

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i

forberedelsen eller gjennomføringen av valget."

Merknad:



§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra

tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket "tar direkte del i" gjelder alle typer

arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.

Regler for hvem som er utelul(ket på grunn av vandel, går frem av domstolloven § 72:

"utelukketfra valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39c

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig

4. den som er idømt betinget fengselsstraff og det ved valgperiodens start er mindre enn 10

dr siden dommen var rettskraftig

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen
var rettskraftig eller vedtakelsen

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10

år siden avgjørelsen var rettsl¿raftig

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av

lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver

del for seg etter første ledd. "

Merknad:

Bestemmelsen innebærer at ikke bare strafens art, men også strafens lengde er av
betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som for1iksrådsmedlem.

Etter domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid

med § 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels

gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel ti straferegisteret
eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke

skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for ã avklare om personen er

valgbar etter § 72.

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt h.a valg dersom helsetistand eller andre

særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to
perioder tidligere.



For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som
forliksrådsmedlem. Det er således adgang ti å velge jurister utover de begrensningene
som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke ta direkte del i
forberedelsen eller gjennonúøringen av valget kan også velges.

Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og

krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det

som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket
for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for
forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forIiksrådets

oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for

forliksråd og namsmenn.

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av poliisk råd eller

utvalg, og at en ved valget tar hensyn ti personlige forutsetninger og egenshper hos

dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.

Kommunestyret bør være tibakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.

1.3 Fremgangsmåten ved valget

1.3.1 Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter
kommunestyevalget i 20 i l

Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen
15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende

år. Paragraf 57 lyder:

"Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår

innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det

påfølgende år.

For valget g/elder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av
paragrafen her og av § 27.

Ved jlertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes

etter deres stemmetatl, eller ved loddtrekning når stemme tallet står likt, med mindre

kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant

medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3

innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke

opp på den listen som harfåttfærrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er

nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både



kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum På den listen som har

fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene På den listen som har fått nest

færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk
skal skje. ii

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til
kommunale nemnder rov. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de

awik som følger av domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som
forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i
kommuneloven § 37 nr. 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke ti
anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det s1m1 være tre
varamedlemmer.

Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan
fastsette rekkefølgen for forliksi'ådsmedlemmeri har bakgrunn i at forliksrådet ti tider
gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved
forfall ti forliksrådets møter.

Ved avtlevalg gir kommuneloven § 38 nr. 3 tilfredsstilende svar på hvordan en
valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene

og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir

imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om
kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert

sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i
domstolloven § 57.

1.3.2 Valg av fonnann - rekkefølgen for de valgte medlemmer

Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret

velger én av forliksrådsmedlemmene ti formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå
at kommunestyet først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at
det avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særsldlt valg av formann

blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de
alminnelige regler i kommuneloven kapittel 6.

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal

fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven § 27 tredje

ledd. Den vil bestemmes noe forskjellg etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller

ved avtlevalg.



Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold ti
kommuneloven § 37.

Avtlevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a.

1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgt forliksrådsmedlemmer og

varamedlemmer

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den inn byrdes
rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til :flkesmannen.

Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tisyn med dette, er det bestemt i
domstolloven § 58:

'lvalget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utfrdiger han oppnevnelse

for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i

fornøden utstrekning s/eal holdes nytt valg.

Fylkesmannen fører tilsyn med forliesrådets virksomhet. 
1/

Merknad:

Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og

kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er valgt, etter den rekkefølge
som ble bestemt ved valget.

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertdig oppnevning

I visse tilfelle er det adgang ti å foreta suppleringsvalg av forliksrådsrnedlemmer.

Reglene om dette er fastsatt i domstolloven § 59:

('Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det

opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i §§ 53 eller 56

første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret lra å gjøre tjeneste, foretar
kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget

foretas som jlertallsvalg.

Kommunestyret kan tilate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og

foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd.

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen

oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å

innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig

tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.



Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem elter denne paragraf, kommer i

rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem

fordiformannen harfratrådt e.l., kan kommunestyret velge nyformann uavhengig av

første punktum. /I

Merknad:

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges.
Behovet for stedfortedere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite
hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen

kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i
forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen.
Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de

oppfyller vilkårene ¡domstolloven §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at

det ved suppleringsvalg bør være anledning ti å velge formann uavhengig av den
rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 forstås slik at

kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn ti
den rekkefølge som ellers vile gjelde, jf. foran under pkt. 1.3.2. Det samme bør også

gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og
det enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et

større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne ti å lede forliks- og

domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyet bør innhente
íoi"liksrådets syn før forslag fremsettes.

2. VAL AV SKJ0NNSMEDLEMMER

2.1 Oppneviüng ti skjøniismedlemsutvlgene

2.1. i Innledning - skjønnsprosessloven § 14

Om oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er det gitt
bestemmelser i lov L. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker

(skjønnsprosessloven)§ 14, som lyder:

"/ hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget

etter forslag lra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15.

oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det
påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som

departementetfastsetter. Vedfastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange

skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.



Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de

som oppnevnes har kyndighet På et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn.

Reglene i domstolsloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74

gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten tilfritak på grunn av utført tjeneste etter

domstol/oven § 90 første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende

oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg ti fingrettene og

jordskilterettene ifylket og ti vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt
navn, adresse, fødselsnummer, eventueLl telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke,

samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i. "

Merknad:

Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmedlemmer. Fylkestingets
kompetanse ti å oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan

delegeres ti fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres ti
kommunene. Fortegnelsen fylkesrådmannen skal sende tingretlene, ska1 inneholde de
samme opplysninger om de valgte medlemmene som en har bedt om i forbindelse med

forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det
første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes
særskile kvalifkasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.
For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nytig.

2.1.2 Vilkår for å kunne velges

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd innebærer at det, i tilegg til de
luav til faglige kvalifkasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal
gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for
skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre
aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for

skjønnsmedlemmer. Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise
utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger ti "kommunen", "kommunestyret
og liknende forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen.

Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må

særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i
bygningsvesen og i jord. og skogbruk Domstolene er i sin virksomhet avhengig av

erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tilegges betydelig
vekt ved valget.



2.1.3 Innledende behandling - domstolenes og kommunenes oppgaver

Oppgave over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellge fylker og domssogn følger
vedlagt.

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag ti fylkeskommunen, med gjenpart ti
kommunene i domssognet. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte
kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe
usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener
det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på

forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelelse. (Som legges
ti grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med
justeringer av antallet fra departementets side).

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles
av fylkestinget i henhold ti de frister som gjelder, jf. pkt. 2.1.4.

Det samlete forslag bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antaU som ska1 velges. Om

ønskelig kan forslagene begrunnes, Det gjelder ellers ingen særskilte regler for
uttakingen av kommunestyrene (det er intet ti hinder for at dette skjer ved
forholdsvalg del'som det kreves) .

Fortegnelsene over sl~jønn8medlemmer skal inneholde opplysninger om de fOl'eslåttes

navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stiling, eventuelt telefonnummer ti arbeidsted
og privat. samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i. i den grad dette ikke
dekkes av yrkesbetegnelsen, jf. pkt. 2.1.1.

2. i.4 Fylkestingets oppnevning av utvalgene

Det mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med valg av
Iagreüemedlemmer, meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas

av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og
kommunene for innberetning av forslagene.

Ved oppnevningen i fylkestinget henvises ti de alminnelige saksbehandlings- og

avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrIg.

Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer.

2.2 Ajourføring og slettng i vaigperioden - ny oppnevnng

Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven § 15, som lyder:



)'Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen når et

skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene /or sletting foreligger etter reglene i

domstolsloven § 81. Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig

få høve ti å uttale seg, og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i
domstolsloven § 82 om klage over u rettelig føring mm ifortegnelsen gjelder tilsvarende.

Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner

fylkesrådmannen en annen.

Beslutning om end?inger i skjønnsmedlemsutvalget meddeles tingrettene og

j01'dskife1'ettene i fylket og vedkommende lagmannsrett. "

Merknad:

Av hensyn ti at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for
oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og

slettelsesgrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte ti

fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flyting
eller slettelsesgrunner, bør det straks videreformidles til fylkesrådmannen.

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de skal gi melding om alle
endringer av betydning.

2.3 Vandelskontroll

Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder de samme lovregler som for
valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Vi viser derfor til pkt. 1.2 ovenfor.

Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater
eller valgte medlemmer av utvalget mot straferegisteret.
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Beiarn kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov

Kommunelovens formålsbestemmelse (kap 3)
Beiarn kommunestyre støtter mindretallets innstiling om å beholde dagens
formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen i gjeldende lov fremhever folkestyret, og
begrepet folkestyre er viktig. Det er det lokale folkestyret som gir et lokalt selvstyre
legitimitet. Selvstyret er foreslått regulert i en egen bestemmelse.

Kapittel 4: Kommunalt selvstyre
Å stadfeste det kommunale selvstyret ved å presisere kommunen som et eget rettssubjekt,
lovfeste rammen som det kommunale selvstyret skal utøves innenfor, og at eventuell begrensning
av det kommunale selvstyret må gjøres i lov eller med hjemmel i lov støttes av Beiarn
kommune.

Det kommunale selvstyret må sikres et økonomisk grunnlag for fremdeles å utgjøre
grunnstammen i offentlig tjenesteproduksjon og å kunne være garantisten for innbyggernes
velferd. Dette kan bare skje ved statlig rammestyring heller enn detaljert statlig styring.

Beiarn kommune er enige i å lovfeste tre prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter
og kommunene:
l. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta
nasjonale mål (forholdsmessighetsprinsippet).
2. Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges så nær innbyggerne som mulig (nærhetsprinsippet).
3. Kommunene bør ha frie inntekter innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk som gir
økonomisk handlingsrom (finansieringsprinsippet).

Kapittel 5: Kommunens virkeområde
Beiarn kommune oppfatter at utvalgets forslag innebærer at kommunal virksomhet som
utøves innenfor en annen organisasjonsform, for eksempel gjennom aksjeselskap eller
interkommunale selskaper, fortsatt skal ivaretas gjennom særlover. For det tilfelle at dette er
korrekt oppfattet, mener Beiarn kommune at dette kan avstedkomme uklarheter i forhold til
hva som skal defineres som kommunal virksomhet. Det viktige må likevel være at
kommunene ikke kan organisere seg bort fra offentlige oppgaver og ansvar pålagt ved
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kommunelov eller særlovgivning og at demokratisk styring og kontroll hele veien ivaretas
som det grunnleggende prinsippet for virksomhet kommunen involverer seg i.

Beiarn kommune støtter ikke den utvidede definisjonen av folkevalgt. Beiarn kommunestyre
mener det fortsatt skal være slik at folkevalgte er de valgte medlemmer og vara til
kommunestyre og fylkesting.

Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt
Beiarn kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. For vår kommune innebærer det også
at samarbeidsorganer som yter t j enester på vegne av kommunen skal vise samme åpenhet.
Kommunelovutvalgets forslag om å utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes derfor.

Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse
Beiarn kommune mener at god informasjon, kfr. vår uttalelse om kapittel 6, skal danne
grunnlag for innflytelse og innbyggerdeltakelse. Da blir demokratiet sterkere. Å sikre
medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet. Beiarn kommune
mener gjeldende lovtekst om innbyggerinitiativ bør videreføres. Kravet til antall underskrifter
ikke bør økes.

Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen
a. Folkevalgte organer

Beiarn kommune støtter forslaget om forenkling av dagens § 10. Kommunene skal
ha handlingsfrihet til å opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde
og oppgaver i forhold til den enkelte kommunes behov.

b. Om endring av titel på lederen av kommunens administrasjon mv.
Å tydeliggjøre administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere
ledelsesansvaret, kravene til utredning mv,jfr. § 13-1, 2-4 ledd er positivt.
Herunder støtter Beiarn kommune den foreslåtte presiseringen i § 13, hvor det
lovfestes at rådmannen har ansvar for personalsaker.

Beiarn kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for
administrasj onen fra rådmann til kommunedirektør , jfr. § 13 -1. V i mener at den
godt innarbeidede tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en
kommune - å være rådgiver til de folkevalgte. Posisjonen som øverste
administrative leder er så godt innarbeidet at første ledd av ordet rådmann ikke
oppfattes som uklart i denne sammenhengen. Mht. behovet for å finne et navn som
er kjønnsnøytralt, så har vi forståelse for utvalgets argumentasjon og drøfting, men
vi finner ikke benevnelsen kommunedirektør å være dekkende og entydig.
Stillngsbenevnelsen bør reflektere at det ikke dreier seg om ledelse aven ordinær
virksomhet med økonomisk formål, men ledelse aven institusjon som har stor
verdi som et grunnleggende element i folkestyret.

Det er interessant at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap",
men heller i kapt. 8.4 tar opp at (c..navneendring ikke bør gjøres... fordi
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta
navnet)). Beiarn kommune legger samme type argumenter til grunn for vårt syn om
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rådmannstittelen og viser til at det i forhold til utvalgets forslag fremdeles vil være
anledning å benevne øverste administrative leder som administrasjonssjef.

c. Delegasjon og innstilingsrett
Beiarn kommune sier seg enige i utvalgets forslag om å lovfeste og presisere
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer,
rettssubjekter eller til administrasjonen.

Dog savner vi presiseringer i forhold til øvrig selskapslovgivning og mener kommuner
som aksjeeiere bør ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget
åpner for. Kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller
annen folkevalgt også i en annen kommune. Hvis ikke det tillates ser vi for oss
praktiske problemer og ineffektivitet i for eksempel styringen av interkommunalt eide
aksjeselskaper. Forholdene for interkommunale selskaper må tilrettelegges, ikke
forverres.

Beiarn kommune er direkte uenige i ordlyden i § 5-2, 4. ledd, andre punktum som
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebærer etter vår vurdering
en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne
selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er
sammen med andre kommuner eller private. Vi finner en slik innskrenkning å utgjøre
en begrensning i kommunens selvstyre og den begrenser muligheten til
interkommunalt samarbeid. På dette området bør gjeldende rett videreføres, slik at
utvalgets hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte.

d. Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet

På dette området finnes interessant rettspraksis som Bodø kommune har vist tiL.
Høyesterett har i sak HR 2016-476-A har drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig
legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett konkluderte med at de alminnelige
legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger
særlige grunner. Beiarn støtter Bodø kommunes syn på dette området og vil anbefale
at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette innarbeides i
lovens bestemmelser.

Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme
Beiarn kommune støtter forslaget om å skj erpe kravet til flertall for å endre styringsform.

Kapittel 10: Ordfører
Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunene selv skal kunne bestemme om det skal
gjennomføres direkte valg til ordfører. Forslagene som har til hensikt å styrke ordførers rolle
støttes. Beiarn kommune vil likevel frarå innføring av utvalgets forslag om at ordfører skal ha
adgang til å opprette utvalg på eget initiativ. Skal kommunestyrene som folkevalgte organer
kunne ivareta helheten må delegasjonsansvaret tiligge dem. Adgangen til å opprette utvalg
bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene selv.

Kapittel 11: Kommunale foretak
Beiarn kommune har ingen egne kommunale foretak og ikke noe sterkt syn på
valgbarhetsbegrensninger til slike. Med hensyn til valgbarhetsbegrensninger for
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kommunestyrets medlemmer i aksjeselskaper, er det Beiarn kommunes syn at det ikke bør
være begrensninger i 100 % offentlig eide selskaper, men at det ellers bør være strenge og
tydelige begrensninger for å unngå habilitetsproblematikk og poten si elt omdømmetap.
Refleksjonen om det prinsipielle dreier seg om at valgte medlemmer til et styre i aksjeselskap
skal ivareta selskapets interesser. Det vil ikke alltid være sammenfallende med kommunenes
interesser, hvis ikke det offentlige har 100 % eierskap.

Kapittel 12: Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv.
Utvalgets forlag om at kommunestyret, på visse vilkår og med de flertallskrav som forslaget
legger til grunn skal kunne suspendere og frata ordfører vervet, støttes ikke av Beiarn kommune.

Beiarn kommunestyre er enige i mindretallets syn og støtter ikke forslaget om å utvide
adgangen til å suspendere ordføreren. Folkevalgte har både plikt og rett til å stå i vervet hele
valgperioden. Dette er grunnleggende normer som det representative demokratiet nasjonalt og
lokalt hviler på. Folkevalgtes rett til å stå i vervet ut valgperioden bør ha sterk beskyttelse.
Eventuelle unntak fra retten til å stå i folkevalgte verv må begrunnes godt og bygge på et klart
behov. Mindretallet ser at gjeldende regulering av adgang til å suspendere folkevalgte i
kommuneloven § 15 nr. 3 kan ha gode grunner for seg. Denne suspensjonsadgangen gjelder
ved brudd på nærmere angitte straffebestemmelser som er knyttet til utøvelse av verv eller
tjeneste for kommunen eller fusk og uregelmessigheter knyttet til valg. Forslagene om å
utvide adgangen til å suspendere ordføreren er ikke tilsvarende godt begrunnet. Det er også
vanskelig å påvise et klart behov for slike lovendringer, særlig fordi adgangen til å søke fritak
fra verv har vist seg å være tilstrekkelig. Når ordførere knyttes til sterkt klanderverdige
forhold, er det et problem for kommunen. Dette hensynet er imidlertid ikke så tungtveiende at
hovedregelen om rett til å stå i vervet bør falle bort.

Kapittel 13: Valg av medlemmer ti folkevalgte organer

Beiarn kommunestyre foreslår å videreføre gjeldende rett, altså krav om at hvert parti sine lister
skal ha kjønnsbalanse. De andre partiene skal ikke kunne påvirke hvem eller hvordan et parti
ønsker å sette opp sin liste.

Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder
Beiarn kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere gjennomgang og
samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er regulert gjennom dagens
lovverk. Forslaget om at folkevalgte i minst 50 % stiling gis samme rettigheter til
velferdsgoder som kommunens ansatte støttes likevel ikke da vi mener dette er en unødvendig
inngripen i kommunestyrenes selvråderett og eget kompetanseområde.

Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt
Utvidet innsynsrett og samtidig innskjerpet taushetsplikt for folkevalgte, slik utvalget foreslår,
sammenfaller godt med Beiarn kommunes ønske om åpenhet i forvaltningen. Etter vårt syn vil
det bidra til en sterkere ansvarsfølelse hos folkevalgte og en økt tillit til lokale folkevalgte.

Ombudsrollen til folkevalgte kan etter vårt syn bli lettere å bære med økt innsynsrett og
innskj erpet taushetsplikt.

I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i forvaltningen
i Norge, mener vi at evt. hjemler for taushetsplikt for folkevalgte bør adresseres i den nye
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kommuneloven.

Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet
Beiarn kommune er en distriktskommune med utfordrende geografi og lang avstand til gode
og viktige nabokommuner som vi samhandler mye med. Vi er derfor positive til at adgangen
til fjemmøter utvides. Dette er i samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for
raske og effektive møter for de som deltar ilokalpolitikken.

Beiarn kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5,2. ledd, samt adgangen til ikke å omtale slike saker
i møteboken iht. § 11-4, 2. ledd. Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern - i praksis
rådmannen, og adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn
offentlighetens ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer.

Kapittel 17: Inhabiltet for folkevalgte og ansatte

Beiarn kommune er tilfreds med at det ikke foreslås realitetsendringer i hovedinnoldet i
gjeldende habilitetsregler.

Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid
Beiarn kommune støtter forslaget om regionråd, jfr. § 17-1. Salten oppleves å ha et
velfungerende regionråd, organisert etter dagens § 27. For flere viktige, men løsere organiserte
samarbeider, fungerer regionrådet som overbygningsorgan. Vi er derfor negativt avventende
til forslaget om organisering i kommunalt oppgavefellesskap og de konsekvenser dette kan gi.
Det er viktig at ikke kommunene, gjennom direkte lovgivning, må omorganisere seg bort fra
godt fungerende samarbeidsordninger, noe som kan oppfattes som en unødig inngripen i
selvstendighetsprinsippet og retten til å organisere etter lokale og regionale behov.
Beiarn kommune er positive til forslaget om å klargjøre det økonomiske ansvaret, kfr. ny §
19-2 og kravet i ny § 19-4, 4. ledd bokstav b om at det skal fremgå av samarbeidsavtalen
hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. Vi er også positive til å lovfeste krav om
eget regnskap
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre
mistanke om krss-subsidiering og sikre tilit til kommunens virksomhet.

Kapittel 19: Økonomiforvaltning
a. Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen

Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik
at den økonomiske handleevnen, gjennom økonomiske handlingsregler, blir
ivaretatt over lang tid. Et kommunestyres ansvarlighet må strekke seg utover egen
valgperiode. Foreslåtte presiseringer bidrar til et økonomisk handlingsrom for
fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene er for strenge.

b. Kommunestyrets verktøy for økonomi styring
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et
lovfestet nivå. Uten at det har stor betydning for Beiarn kommune i dag, vurderes
det som positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap for
kommunen som juridisk enhet, inkludert også kommunale foretak. Dagens praksis
viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens
risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke
skallovfestes krav om konsernegnskap. Dette ville gitt et vesentlig komplisert
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merarbeid mht deleide selskaper og etter vårt syn svekket folkevalgtes muligheter
til reell og god oversikt over kommunens økonomiske totalbilde.

c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk

Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bL. a. folkevalgte å
se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap.
Kommunedirektørenslrådmannens ansvar og handlingsrom presiseres. Forslagene
støttes.

d. Skile mellom drift og investering
Videreføring av den foreslåtte presiseringen om skile setter rettslige rammer for
hva som økonomisk ansvarlighet og god kommunal regnskapsskikk. Beiarn
kommune støtter utvalgets presisering.

e. Låneopptak og avdrag på lån

Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført
verdi av investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra
positivt til økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. Beiarn
kommune er positive til utvalgets vurdering av hvordan formidlingslån skal
håndteres.

f. Kommunale garantier
Et generelt forbud mot kommunale garantier som innebærer vesentlig økonomisk
risiko vil være et godt hjelpemiddel i kommunenes økonomiforvaltning. På dette
området har det vært viktige endringer og justeringer siden ((den opprinnelige))
kommuneloven kom til anvendelse. Beiarn kommune opplever det som viktig at
loven presiserer grensene for garantiansvaret, men samtidig gir en viss mulighet til
tidsavgrenset risikoavlastning for

Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier.
Kommunelovutvalget mener at rettsvirkningene av brudd på økonomibestemmelsene bør
klargjøres. Dette støttes av Beiarn kommune. Forslaget fra utvalget bygger på prinsippet om at
brudd på kommunelovens alminnelige regler skal lede til privatrettslig ugyldighet i de tilfeller
der rettsbruddet var synlig for kommunens kontraktsmotpart. Beiarn kommune mener dette gir
en tydelighet og større motivasjon til å unngå brudd på reglene og støtter forslaget.

Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon
Beiarn kommuner er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for
internontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for alle
bestemmelser i særlover. God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontrolL. Vi har
merket oss utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør
statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres." Vi er positive til en
utvikling i lovgivningen knyttet til statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt
for kommuner som selvstendige rettssubjekter.

Beiarn kommune har erfaring med utarbeidelse av eiermelding for så vel interkommunale
selskaper som egne selskaper. Våre erfaringer tilsier at vi støtter utvalgets forslag om å innføre
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et krav om at kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jfr. § 27-1.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å bringe
lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et uavhengig organ,
jfr.lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse som i dag eksisterer i
forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale selvstyret.

Vi støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige tilsynsmyndigheter hva gjelder
planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart avgrenset tillovlighetstilsyn og samordnes
bedre nasjonalt og regionalt. Vi er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre
statlge tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i kontrollutvalget fra
tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere kompetanse og bredere debatter i
organet.
Bodø kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem som skal
være leder av kontrollutvalget. Vi mener at det bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av
kontrollutvalget skal komme fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel
som er enkel å praktisere, samtidig som den vil styrke tiliten til at kontrollutvalget er
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter vårt syn øke utvalgets legitimitet.

Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser.
Beiarn kommune viser til Bodø kommunes uttalelse om en overgangsperiode for de
kommuner som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Vi
støtter Bodø i vurderingene av at disse kommunene fra før må antas å ha liten eller ingen
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger fra utvalget vil kunne gi store
negative konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

Behandlinglvedtak i Formannskapet den 06.09.2016 sak 31/16

Behandling:
Ordfører tok opp rådmannens innstillng og redegjorde kapittel for kapittel for forslag til
uttalelse til erstatningli tillegg til rådmannens innstiling som følger:

Kommunelovens formålsbestemmelse (kap 3) (erstatning for rådmannens innstiling)
Beiarn kommunestyre støtter mindretallets innstiling om å beholde dagens
formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen i gjeldende lov fremhever folkestyret, og
begrepet folkestyre er viktig. Det er det lokale folkestyret som gir et lokalt selvstyre
legitimitet. Selvstyret er foreslått regulert i en egen bestemmelse.

Kapittel 5: (tilegg ti rådmannens innstilng)
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Beiarn kommune støtter ikke den utvidede definisjonen av folkevalgt. Beiarn kommunestyre
mener det fortsatt skal være slik at folkevalgte er de valgte medlemmer og vara til
kommunestyre og fylkesting.
Kapittel 12: (erstatning for rådmannens innstiling)
Utvalgets forlag om at kommunestyret, på visse vilkår og med de flertallskrav som forslaget
legger til grunn skal kunne suspendere og frata ordfører vervet, støttes ikke av Beiarn kommune.

Beiarn kommunestyre er enige i mindretallets syn og støtter ikke forslaget om å utvide
adgangen til å suspendere ordføreren. Folkevalgte har både plikt og rett til å stå i vervet hele
valgperioden. Dette er grunnleggende normer som det representative demokratiet nasjonalt og
lokalt hviler på. Folkevalgtes rett til å stå i vervet ut valgperioden bør ha sterk beskyttelse.
Eventuelle unntak fra retten til å stå i folkevalgte verv må begrunnes godt og bygge på et klart
behov. Mindretallet ser at gjeldende regulering av adgang til å suspendere folkevalgte i
kommuneloven § 15 nr. 3 kan ha gode grunner for seg. Denne suspensjonsadgangen gjelder
ved brudd på nærmere angitte straffebestemmelser som er knyttet til utøvelse av verv eller
tjeneste for kommunen eller fusk og uregelmessigheter knyttet til valg. Forslagene om å
utvide adgangen til å suspendere ordføreren er ikke tilsvarende godt begrunnet. Det er også
vanskelig å påvise et klart behov for slike lovendringer, særlig fordi adgangen til å søke fritak
fra verv har vist seg å være tilstrekkelig. Når ordførere knyttes til sterkt klanderverdige
forhold, er det et problem for kommunen. Dette hensynet er imidlertid ikke så tungtveiende at
hovedregelen om rett til å stå i vervet bør falle bort.

Kapittel 13:
Beiarn kommunestyre foreslår å videreføre gjeldende rett, altså krav om at hvert parti sine lister
skal ha kjønnsbalanse. De andre partiene skal ikke kunne påvirke hvem eller hvordan et parti
ønsker å sette opp sin liste.

F or øvrig er formannskapet enige i rådmannens innstilling i saken

Vedtak:
Beiarn kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov

KommUDeloveDs formålsbestemmelse (kap 3)
Beiarn kommunestyre støtter mindretallets innstilling om å beholde dagens
formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen i gjeldende lov fremhever folkestyret, og
begrepet folkestyre er viktig. Det er det lokale folkestyret som gir et lokalt selvstyre
legitimitet. Selvstyret er foreslått regulert i en egen bestemmelse.

Kapittel 4: Kommunalt selvstyre
Å stadfeste det kommunale selvstyret ved å presisere kommunen som et eget rettssubjekt,
lovfeste rammen som det kommunale selvstyret skal utøves innenfor, og at eventuell begrensning
av det kommunale selvstyret må gjøres i lov eller med hjemmel i lov støttes av Beiarn
kommune.

Det kommunale selvstyret må sikres et økonomisk grunnlag for fremdeles å utgjøre
grunnstammen i offentlig t j enesteproduksj on og å kunne være garantisten for innbyggernes
velferd. Dette kan bare skje ved statlig ramme st yring heller enn detaljert statlig styring.
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Beiarn kommune er enige i å lovfeste tre prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter
og kommunene:
1. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta
nasjonale mål (forholdsmessighetsprinsippet).
2. Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges så nær innbyggerne som mulig (nærhetsprinsippet).
3. Kommunene bør ha frie inntekter innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk som gir
økonomisk handlingsrom (finansieringsprinsippet).

Kapittel 5: Kommunens virkeområde
Beiarn kommune oppfatter at utvalgets forslag innebærer at kommunal virksomhet som
utøves innenfor en annen organisasjonsform, for eksempel gjennom aksjeselskap eller
interkommunale selskaper, fortsatt skal ivaretas gjennom særlover. For det tilfelle at dette er
korrekt oppfattet, mener Beiarn kommune at dette kan avstedkomme uklarheter i forhold til
hva som skal defineres som kommunal virksomhet. Det viktige må likevel være at
kommunene ikke kan organisere seg bort fra offentlige oppgaver og ansvar pålagt ved
kommunelov eller særlovgivning og at demokratisk styring og kontroll hele veien ivaretas
som det grunnleggende prinsippet for virksomhet kommunen involverer seg i.

Beiarn kommune støtter ikke den utvidede definisjonen av folkevalgt. Beiar kommunestyre
mener det fortsatt skal være slik at folkevalgte er de valgte medlemmer og vara til
kommunestyre og fylkesting.

Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt
Beiarn kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. For vår kommune innebærer det også
at samarbeidsorganer som yter tjenester på vegne av kommunen skal vise samme åpenhet.
Kommunelovutvalgets forslag om å utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes derfor.

Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse
Beiarn kommune mener at god informasjon, kfr. vår uttalelse om kapittel 6, skal danne
grunnlag for innflytelse og innbyggerdeltakelse. Da blir demokratiet sterkere. Å sikre
medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet. Beiarn kommune
mener gjeldende lovtekst om innbyggerinitiativ bør videreføres. Kravet til antall underskrifter
ikke bør økes.

Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen
a. Folkevalgte organer

Beiarn kommune støtter forslaget om forenkling av dagens § 10. Kommunene skal
ha handlingsfrihet til å opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde
og oppgaver i forhold til den enkelte kommunes behov.

b. Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv.
Å tydeliggjøre administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere
ledelsesansvaret, kravene til utredning mv, jfr. § 13-1, 2-4 ledd er positivt.
Herunder støtter Beiarn kommune den foreslåtte presiseringen i § 13, hvor det
lovfestes at rådmannen har ansvar for personalsaker.
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Beiarn kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for
administrasjonen fra rådman til kommunedirektør,jfr. § 13-1. Vi mener at den
godt innarbeidede tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en
kommune - å være rådgiver til de folkevalgte. Posisjonen som øverste
administrative leder er så godt innarbeidet at første ledd av ordet rådmann ikke
oppfattes som uklart i denne sammenhengen. Mht. behovet for å finne et navn som
er kjønnsnøyralt, så har vi forståelse for utvalgets argumentasjon og drøfting, men
vi finner ikke benevnelsen kommune direktør å være dekkende og entydig.
Stilingsbenevnelsen bør reflektere at det ikke dreier seg om ledelse aven ordinær
virksomhet med økonomisk formål, men ledelse aven institusjon som har stor
verdi som et grunnleggende element i folkestyret.

Det er interessant at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap",
men heller i kapt. 8.4 tar opp at (c..navneendring ikke bør gjøres... fordi
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta
navnet)). Beiarn kommune legger samme type argumenter til grunn for vårt syn om
rådmannstittelen og viser til at det i forhold til utvalgets forslag fremdeles vil være
anledning å benevne øverste administrative leder som administrasjonssjef.

c. Delegasjon og innstilingsrett

Beiarn kommune sier seg enige i utvalgets forslag om å lovfeste og presisere
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer,
rettssubjekter eller til administrasjonen.

Dog savner vi presiseringer i forhold til øvrig selskapslovgivning og mener kommuner
som aksjeeiere bør ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget
åpner for. Kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller
annen folkevalgt også i en annen kommune. Hvis ikke det tillates ser vi for oss
praktiske problemer og ineffektivitet i for eksempel styringen av interkommunalt eide
aksjeselskaper. Forholdene for interkommunale selskaper må tilrettelegges, ikke
forverres.

Beiarn kommune er direkte uenige i ordlyden i § 5-2, 4. ledd, andre punktum som
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebærer etter vår vurdering
en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne
selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er
sammen med andre kommuner eller private. Vi finner en slik innskrenkning å utgjøre
en begrensning i kommunens selvstyre og den begrenser muligheten til
interkommunalt samarbeid. På dette området bør gjeldende rett videreføres, slik at
utvalgets hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte.

d. Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet

På dette området finnes interessant rettspraksis som Bodø kommune har vist tiL.
Høyesterett har i sak HR 2016-476-A har drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig
legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett konkluderte med at de alminnelige
legitimasjonsreglene i avtale loven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger
særlige grunner. Beiarn støtter Bodø kommunes syn på dette området og vil anbefale
at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette innarbeides i
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lovens bestemmelser.

Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme
Beiarn kommune støtter forslaget om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform.

Kapittel 10: Ordfører
Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunene selv skal kunne bestemme om det skal
gjennomføres direkte valg til ordfører. Forslagene som har til hensikt å styrke ordførers rolle
støttes. Beiarn kommune vil likevel frarå innføring av utvalgets forslag om at ordfører skal ha
adgang til å opprette utvalg på eget initiativ. Skal kommunestyrene som folkevalgte organer
kunne ivareta helheten må delegasjonsansvaret tiligge dem. Adgangen til å opprette utvalg
bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene selv.

Kapittel 11: Kommunale foretak
Beiarn kommune har ingen egne kommunale foretak og ikke noe sterkt syn på
valgbarhetsbegrensninger til slike. Med hensyn til valgbarhetsbegrensninger for
kommunestyrets medlemmer i aksjeselskaper, er det Beiarn kommunes syn at det ikke bør
være begrensninger i 100 % offentlig eide selskaper, men at det ellers bør være strenge og
tydelige begrensninger for å unngå habilitetsproblematikk og poten si elt omdømmetap.
Refleksjonen om det prinsipielle dreier seg om at valgte medlemmer til et styre i aksjeselskap
skal ivareta selskapets interesser. Det vil ikke alltid være sammenfallende med kommunenes
interesser, hvis ikke det offentlige har 100 % eierskap.

Kapittel 12: Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv.
Utvalgets forlag om at kommunestyret, på visse vilkår og med de flertallskrav som forslaget
legger til grunn skal kunne suspendere og frata ordfører vervet, støttes ikke av Beiarn kommune.

Beiarn kommunestyre er enige i mindretallets syn og støtter ikke forslaget om å utvide
adgangen til å suspendere ordføreren. Folkevalgte har både plikt og rett til å stå i vervet hele
valgperioden. Dette er grunnleggende normer som det representative demokratiet nasjonalt og
lokalt hviler på. Folkevalgtes rett til å stå i vervet ut valgperioden bør ha sterk beskyttelse.
Eventuelle unntak fra retten til å stå i folkevalgte verv må begrunnes godt og bygge på et klart
behov. Mindretallet ser at gjeldende regulering av adgang til å suspendere folkevalgte i
kommuneloven § 15 nr. 3 kan ha gode grunner for seg. Denne suspensjonsadgangen gjelder
ved brudd på nærmere angitte straffebestemmelser som er knyttet til utøvelse av verv eller
tjeneste for kommunen eller fusk og uregelmessigheter knyttet til valg. Forslagene om å
utvide adgangen til å suspendere ordføreren er ikke tilsvarende godt begrunnet. Det er også
vanskelig å påvise et klart behov for slike lovendringer, særlig fordi adgangen til å søke fritak
fra verv har vist seg å være tilstrekkelig. Når ordførere knyttes til sterkt klandefVerdige
forhold, er det et problem for kommunen. Dette hensynet er imidlertid ikke så tungtveiende at
hovedregelen om rett til å stå i vervet bør falle bort.

Kapittel 13: Valg av medlemmer ti folkevalgte organer
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Beiarn kommunestyre foreslår å videreføre gjeldende rett, altså krav om at hvert parti sine lister
skal ha kjønnsbalanse. De andre partiene skal ikke kunne påvirke hvem eller hvordan et parti
ønsker å sette opp sin liste.

Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder
Beiarn kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere gjennomgang og
samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er regulert gjennom dagens
lovverk. Forslaget om at folkevalgte i minst 50 % stiling gis samme rettigheter til
velferdsgoder som kommunens ansatte støttes likevel ikke da vi mener dette er en unødvendig
inngripen i kommunestyrenes selvråderett og eget kompetanseområde.

Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt
Utvidet innsynsrett og samtidig innskjerpet taushetsplikt for folkevalgte, slik utvalget foreslår,
sammenfaller godt med Beiarn kommunes ønske om åpenhet i forvaltningen. Etter vårt syn vil
det bidra til en sterkere ansvarsfølelse hos folkevalgte og en økt tilit til lokale folkevalgte.

Ombudsrollen til folkevalgte kan etter vårt syn bli lettere å bære med økt innsynsrett og
innskjerpet taushetsplikt.

I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i forvaltningen
i Norge, mener vi at evt. hjemler for taushetsplikt for folkevalgte bør adresseres i den nye
kommuneloven.

Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlghet
Beiarn kommune er en distriktskommune med utfordrende geografi og lang avstand til gode
og viktige nabokommuner som vi samhandler mye med. Vi er derfor positive til at adgangen
til fjemmøter utvides. Dette er i samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for
raske og effektive møter for de som deltar i lokal politikken.

Beiarn kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5, 2. ledd, samt adgangen til ikke å omtale slike saker
i møteboken iht. § 11-4, 2. ledd. Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern - i praksis
rådmannen, og adgangen til å løse konflkter før de eskalerer, bør veie tyngre enn
offentlighetens ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer.

Kapittel 17: Inhabiltet for folkevalgte og ansatte

Beiarn kommune er tilfreds med at det ikke foreslås realitetsendringer i hovedinnoldet i
gjeldende habilitetsregler.

Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid
Beiarn kommune støtter forslaget om regionråd, jfr. § 17-1. Salten oppleves å ha et
velfungerende regionråd, organisert etter dagens § 27. For flere viktige, men løsere organiserte
samarbeider, fungerer regionrådet som overbygningsorgan. Vi er derfor negativt avventende
til forslaget om organisering i kommunalt oppgavefellesskap og de konsekvenser dette kan gi.
Det er viktig at ikke kommunene, gjennom direkte lovgivning, må omorganisere seg bort fra
godt fungerende samarbeidsordninger, noe som kan oppfattes som en unødig inngripen i
selvstendighetsprinsippet og retten til å organisere etter lokale og regionale behov.
Beiarn kommune er positive til forslaget om å klargjøre det økonomiske ansvaret, kfr. ny §
19-2 og kravet i ny § 19-4, 4. ledd bokstav b om at det skal fremgå av samarbeidsavtalen
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hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. Vi er også positive til å lovfeste krav om
eget regnskap
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre
mistanke om kryss-subsidiering og sikre tilit til kommunens virksomhet.

Kapittel 19: Økonomiforvaltning
a. Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen

Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik
at den økonomiske handleevnen, gjennom økonomiske handlingsregler, blir
ivaretatt over lang tid. Et kommunestyres ansvarlighet må strekke seg utover egen
valgperiode. Foreslåtte presiseringer bidrar til et økonomisk handlingsrom for
fremtidige folkevalgte organer, uten at kravene er for strenge.

b. Kommunestyrets verktøy for økonomi st yring
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et
lovfestet nivå. Uten at det har stor betydning for Beiarn kommune i dag, vurderes
det som positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap for
kommunen som juridisk enhet, inkludert også kommunale foretak. Dagens praksis
viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens
risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at det ikke
skallovfestes krav om konsernregnskap. Dette vile gitt et vesentlig komplisert
merarbeid mht deleide selskaper og etter vårt syn svekket folkevalgtes muligheter
til reell og god oversikt over kommunens økonomiske totalbilde.

c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk

Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bL. a. folkevalgte å
se hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap.
Kommunedirektørenslrådmannens ansvar og handlingsrom presiseres. Forslagene
støttes.

d. Skile mellom drift og investering
Videreføring av den foreslåtte presiseringen om skile setter rettslige rammer for
hva som økonomisk ansvarlighet og god kommunal regnskapsskikk. Beiarn
kommune støtter utvalgets presisering.

e. Låneopptak og avdrag på lån

Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil
bidra til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført
verdi av investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra
positivt til økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. Beiarn
kommune er positive til utvalgets vurdering av hvordan formidlingslån skal
håndteres.

f. Kommunale garantier
Et generelt forbud mot kommunale garantier som innebærer vesentlig økonomisk
risiko vil være et godt hjelpemiddel i kommunenes økonomiforvaltning. På dette
området har det vært viktige endringer og justeringer siden ((den opprinnelige))
kommuneloven kom til anvendelse. Beiarn kommune opplever det som viktig at
loven presiserer grensene for garantiansvaret, men samtidig gir en viss mulighet til
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tidsavgrenset risikoavlastning for

Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier.
Kommunelovutvalget mener at rettsvirkningene av brudd på økonomibestemmelsene bør
klargjøres. Dette støttes av Beiarn kommune. Forslaget fra utvalget bygger på prinsippet om at
brudd på kommunelovens alminnelige regler skal lede til privatrettslig ugyldighet i de tilfeller
der rettsbruddet var synlig for kommunens kontraktsmotpart. Beiarn kommune mener dette gir
en tydelighet og større motivasjon til å unngå brudd på reglene og støtter forslaget.

Kapittel 23 - 29: Kontroll, tisyn og revisjon
Beiarn kommuner er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for
internontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for alle
bestemmelser i særlover. God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontrolL. Vi har
merket oss utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør
statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres." Vi er positive til en
utvikling i lovgivningen knyttet til statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt
for kommuner som selvstendige rettssubjekter.

Beiarn kommune har erfaring med utarbeidelse av eiermelding for så vel interkommunale
selskaper som egne selskaper. V åre erfaringer tilsier at vi støtter utvalgets forslag om å innføre
et krav om at kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jfr. § 27-1.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å bringe
lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et uavhengig organ,
jfr. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse som i dag eksisterer i
forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale selvstyret.

Vi støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige tilsynsmyndigheter hva gjelder
planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart avgrenset tillovlighetstilsyn og samordnes
bedre nasjonalt og regionalt. Vi er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i kontrollutvalget fra
tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere kompetanse og bredere debatter i
organet.
Bodø kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem som skal
være leder av kontrollutvalget. Vi mener at det bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av
kontrollutvalget skal komme fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel
som er enkel å praktisere, samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter vårt syn øke utvalgets legitimitet.

Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser.
Beiarn kommune viser til Bodø kommunes uttalelse om en overgangsperiode for de
kommuner som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Vi
støtter Bodø i vurderingene av at disse kommunene fra før må antas å ha liten eller ingen
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger fra utvalget vil kunne gi store
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negative konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner.
Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre avgir slik høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov

Kapittel 3: Kommunelovens formålsbestemmelse (kap 3)
Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om modernisering av lovens formålsbestemmelse, ved å
lovfeste det kommunale selvstyret. Beiarn kommune mener at det kommunale selvstyret må
lovfestes og at denne viktige gjennomgangen av kommuneloven må brukes til å få det på
plass. Vi er positive til lovens intensjon om å fremme et sterkt og representativt lokaldemokrati
med aktiv innbyggerdeltakelse og lovfesting av at det skal legges til rette for at kommuner kan yte
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne, og bidra til at kommunene er
effektive, tilitsskapende og bærekraftige.

Kapittel 4: Kommunalt selvstyre
Å stadfeste det kommunale selvstyret ved å presisere kommunen som et eget rettssubjekt,
lovfeste rammen som det kommunale selvstyret skal utøves innenfor, og at eventuell begrensning
av det kommunale selvstyret må gjøres i lov eller med hjemmel i lov støttes av Beiarn
kommune.

Det kommunale selvstyret må sikres et økonomisk grunnlag for fremdeles å utgjøre
grunnstammen i offentlig t j enesteproduksj on og å kunne være garantisten for innbyggernes
velferd. Dette kan bare skje ved statlig rammestyring heller enn detaljert statlig styring.

Beiarn kommune er enige i å lovfeste tre prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter
og kommunene:
l. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta
nasjonale mål (forholdsmessighetsprinsippet).
2. Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges så nær innbyggerne som mulig (nærhetsprinsippet).
3. Kommunene bør ha frie inntekter innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk som gir
økonomisk handlingsrom (finansieringsprinsippet).

Kapittel 5: Kommunens virkeområde
Beiarn kommune oppfatter at utvalgets forslag innebærer at kommunal virksomhet som
utøves innenfor en annen organisasjonsform, for eksempel gjennom aksjeselskap eller
interkommunale selskaper, fortsatt skal ivaretas gjennom særlover. For det tilfelle at dette er
korrekt oppfattet, mener Beiarn kommune at dette kan avstedkomme uklarheter i forhold til
hva som skal defineres som kommunal virksomhet. Det viktige må likevel være at
kommunene ikke kan organisere seg bort fra offentlige oppgaver og ansvar pålagt ved
kommunelov eller særlovgivning og at demokratisk styring og kontroll hele veien ivaretas
som det grunnleggende prinsippet for virksomhet kommunen involverer seg i.

Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt
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Beiarn kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. For vår kommune innebærer det også
at samarbeidsorganer som yter tjenester på vegne av kommunen skal vise samme åpenhet.
Kommunelovutvalgets forslag om å utvide kommunens informasjonsplikt til også å omfatte
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen støttes derfor.

Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse
Beiarn kommune mener at god informasjon, kfr. vår uttalelse om kapittel 6, skal danne
grunnlag for innflytelse og innbyggerdeltakelse. Da blir demokratiet sterkere. Å sikre
medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet. Beiarn kommune
mener gjeldende lovtekst om innbyggerinitiativ bør videreføres. Kravet til antall underskrifter
bør ikke økes.

Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen
Folkevalgte organer

Beiarn kommune støtter forslaget om forenkling av dagens § 10. Kommunene skal ha
handlingsfrihet til å opprette utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i
forhold til den enkelte kommunes behov.

Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv.
Å tydeliggjøre administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere
ledelsesansvaret, kravene til utredning mv,jfr. § 13-1, 2-4 ledd er positivt.
Herunder støtter Beiarn kommune den foreslåtte presiseringen i § 13, hvor det
lovfestes at rådmannen har ansvar for personalsaker.

Beiarn kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at den
godt innarbeidede tittelen rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en
kommune - og å være rådgiver til de folkevalgte. Posisjonen som øverste
administrative leder er så godt innarbeidet at første ledd av ordet rådmann ikke
oppfattes som uklart i denne sammenhengen. Mht. behovet for å finne et navn som
er kjønnsnøytralt, så har vi forståelse for utvalgets argumentasjon og drøfting, men
vi finner ikke benevnelsen kommunedirektør å være dekkende og entydig.
Stilingsbenevnelsen bør reflektere at det ikke dreier seg om ledelse aven ordinær
virksomhet med økonomisk formål, men ledelse aven institusjon som har stor
verdi som et grunnleggende element i folkestyret.

Det er interessant at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap",
men heller i kapt. 8.4 tar opp at (c..navneendring ikke bør gjøres... fordi
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta
navnet)). Beiarn kommune legger samme type argumenter til grunn for vårt syn om
rådmannstittelen og viser til at det i forhold til utvalgets forslag fremdeles vil være
anledning å benevne øverste administrative leder som administrasjonssjef.

Delegasjon og innstilingsrett
Beiarn kommune sier seg enige i utvalgets forslag om å lovfeste og presisere
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer,
rettssubjekter eller til administrasjonen.
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Dog savner vi presiseringer i forhold til øvrig selskapslovgivning og mener kommuner
som aksjeeiere bør ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget
åpner for. Kommuner bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller
annen folkevalgt også i en annen kommune. Hvis ikke det tilates ser vi for oss
praktiske problemer og ineffektivitet i for eksempel styringen av interkommunalt eide
aksjeselskaper. Forholdene for interkommunale selskaper må tilrettelegges, ikke
forverres.

Beiarn kommune er direkte uenige i ordlyden i § 5-2, 4. ledd, andre punktum som
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebærer etter vår vurdering
en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne
selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er
sammen med andre kommuner eller private. Vi finner en slik innskrenkning å utgjøre
en begrensning i kommunens selvstyre og den begrenser muligheten til
interkommunalt samarbeid. På dette området bør gjeldende rett videreføres, slik at
utvalgets hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte.

Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet
På dette området finnes interessant rettspraksis som Bodø kommune har vist tiL.
Høyesterett har i sak HR 2016-476-A har drøftet hvorvidt det gjelder en alminnelig
legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett konkluderte med at de alminnelige
legitimasjonsreglene i avtale loven ikke får anvendelse, med mindre det foreligger
særlige grunner. Beiarn støtter Bodø kommunes syn på dette området og vil anbefale
at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette innarbeides i
lovens bestemmelser.

Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme
Beiarn kommune støtter forslaget om å skjerpe kravet til flertall for å endre styringsform.

Kapittel 10: Ordfører
Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunene selv skal kunne bestemme om det skal
gjennomføres direkte valg til ordfører. Forslagene som har til hensikt å styrke ordførers rolle
støttes. Beiarn kommune vil likevel frarå innføring av utvalgets forslag om at ordfører skal ha
adgang til å opprette utvalg på eget initiativ. Skal kommunestyrene som folkevalgte organer
kunne ivareta helheten må delegasjonsansvaret tiligge dem. Adgangen til å opprette utvalg
bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene selv.

Kapittel li: Kommunale foretak
Beiarn kommune har ingen egne kommunale foretak og ikke noe sterkt syn på
valgbarhetsbegrensninger til slike. Med hensyn til valgbarhetsbegrensninger for
kommunestyrets medlemmer i aksjeselskaper, er det Beiarn kommunes syn at det ikke bør
være begrensninger i 100 % offentlig eide selskaper, men at det ellers bør være strenge og
tydelige begrensninger for å unngå habilitetsproblematikk og potensielt omdømmetap.
Refleksjonen om det prinsipielle dreier seg om at valgte medlemmer til et styre i aksjeselskap
skal ivareta selskapets interesser. Det vil ikke alltid være sammenfallende med kommunenes
interesser, hvis ikke det offentlige har 100 % eierskap.
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Kapittel 12: Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv.
Utvalgets forlag om at kommunestyret, på visse vilkår og med de flertallskrav som forslaget
legger til grunn skal kunne suspendere og frata ordfører vervet, støttes av Beiarn kommune.

Kapittel 13: Valg av medlemmer til folkevalgte organer
Det er naturlig for Beiarn kommune å støtte forslaget om krav til kjønnsbalanse også for
folkevalgte organer.

Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder
Beiarn kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere gjennomgang og
samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er regulert gjennom dagens
lovverk. Forslaget om at folkevalgte i minst 50 % stiling gis samme rettigheter til
velferdsgoder som kommunens ansatte støttes likevel ikke da vi mener dette er en unødvendig
inngripen i kommunestyrenes selvråderett og eget kompetanseområde.

Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt
Utvidet innsynsrett og samtidig innskjerpet taushetsplikt for folkevalgte, slik utvalget foreslår,
sammenfaller godt med Beiarn kommunes ønske om åpenhet i forvaltningen. Etter vårt syn vil
det bidra til en sterkere ansvarsfølelse hos folkevalgte og en økt tilit til lokale folkevalgte.

Ombudsrollen til folkevalgte kan etter vårt syn bli lettere å bære med økt innsynsrett og
innskj erpet taushetsplikt.

I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i forvaltningen
i Norge, mener vi at evt. hjemler for taushetsplikt for folkevalgte bør adresseres i den nye
kommuneloven.

Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlghet
Beiarn kommune er en distriktskommune med utfordrende geografi og lang avstand til gode
og viktige nabokommuner som vi samhandler mye med. Vi er derfor positive til at adgangen
til fjemmøter utvides. Dette er i samsvar med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for
raske og effektive møter for de som deltar ilokalpolitikken.

Beiarn kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som angår en
arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5, 2. ledd, samt adgangen til ikke å omtale slike saker
i møteboken iht. § 11-4, 2. ledd. Hensynet til den enkelte arbeidstakers personvern - i praksis
rådmannen, og adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn
offentlighetens ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer.

Kapittel 17: Inhabiltet for folkevalgte og ansatte

Beiarn kommune er tilfreds med at det ikke foreslås realitetsendringer i hovedinnoldet i
gjeldende habilitetsregler.

Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid
Beiarn kommune støtter forslaget om regionråd, jfr. § 17-1. Salten oppleves å ha et
vel fungerende regionråd, organisert etter dagens § 27. For flere viktige, men løsere organiserte
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samarbeider, fungerer regionrådet som overbygningsorgan. Vi er derfor negativt avventende
til forslaget om organisering i kommunalt oppgavefellesskap og de konsekvenser dette kan gi.
Det er viktig at ikke kommunene, gjennom direkte lovgivning, må omorganisere seg bort fra
godt fungerende samarbeidsordninger, noe som kan oppfattes som en unødig inngripen i
selvstendighetsprinsippet og retten til å organisere etter lokale og regionale behov.
Beiarn kommune er positive til forslaget om å klargjøre det økonomiske ansvaret, kfr. ny §
19-2 og kravet i ny § 19-4, 4. ledd bokstav b om at det skal fremgå av samarbeidsavtalen
hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. Vi er også positive til å lovfeste krav om
eget regnskap
for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre
mistanke om krss-subsidiering og sikre tilit til kommunens virksomhet.

Kapittel 19: Økonomiforvaltning
Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen

Beiarn kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at den
økonomiske handleevnen, gjennom økonomiske handlingsregler, blir ivaretatt over lang tid.
Et kommunestyres ansvarlighet må strekke seg utover egen valgperiode. Foreslåtte
presiseringer bidrar til et økonomisk handlingsrom for fremtidige folkevalgte organer, uten at
kravene er for strenge.

Kommunestyrets verktøy for økonomi styring
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et lovfestet
nivå. Uten at det har stor betydning for Beiarn kommune i dag, vurderes det som positivt at
det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet,
inkludert også kommunale foretak. Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for
folkevalgte å få et helhetlig bilde av kommunens risikobilde og totale handlefrihet.
Kommunen er enig med utvalget om at det ikke skallovfestes krav om konsernegnskap.
Dette vile gitt et vesentlig komplisert merarbeid mht deleide selskaper og etter vårt syn
svekket folkevalgtes muligheter til reell og god oversikt over kommunens økonomiske
totalbilde.

Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bL. a. folkevalgte å se hvilket
handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Kommunedirektørenslrådmannens ansvar
og handlingsrom presiseres. Forslagene støttes.

Skile mellom drift og investering
Videreføring av den foreslåtte presiseringen om skile setter rettslige rammer for hva som
økonomisk ansvarlighet og god kommunal regnskapsskikk. Beiarn kommune støtter utvalgets
presisering.

Låneopptak og avdrag på lån
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra til at
kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdi av investeringer.
Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til økonomisk handlefrihet for
de kommuner dette gjelder. Beiarn kommune er positive til utvalgets vurdering av hvordan
formidlingslån skal håndteres.
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Kommunale garantier
Et generelt forbud mot kommunale garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko vil
være et godt hjelpemiddel i kommunenes økonomiforvaltning. På dette området har det vært
viktige endringer og justeringer siden ((den opprinnelige)) kommuneloven kom til anvendelse.
Beiarn kommune opplever det som viktig at loven presiserer grensene for garantiansvaret,
men at det samtidig gis en viss mulighet til tidsavgrenset risikoavlastning fra kommunens side
i prosjekter det enkelte kommunestyret vurderer som særlig samfunnsviktige.

Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier.
Kommunelovutvalget mener at rettsvirkningene av brudd på økonomibestemmelsene bør
klargjøres. Dette støttes av Beiarn kommune. Forslaget fra utvalget bygger på prinsippet om at
brudd på kommunelovens alminnelige regler skal lede til privatrettslig ugyldighet i de tilfeller
der rettsbruddet var synlig for kommunens kontraktsmotpart. Beiarn kommune mener dette gir
en tydelighet og større motivasjon til å unngå brudd på reglene og støtter forslaget.

Kapittel 23 - 29: Kontroll, tisyn og revisjon
Beiarn kommuner er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for
internontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for alle
bestemmelser i særlover. God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i
sammenheng med muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontrolL. Vi har
merket oss utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen styrkes, bør
statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres." Vi er positive til en
utvikling i lovgivningen knyttet til statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt
for kommuner som selvstendige rettssubjekter.

Beiarn kommune har erfaring med utarbeidelse av eiermelding for så vel interkommunale
selskaper som egne selskaper. V åre erfaringer tilsier at vi støtter utvalgets forslag om å innføre
et krav om at kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jfr. § 27-1.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å bringe
lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et uavhengig organ,
jfr. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse som i dag eksisterer i
forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale selvstyret.

Vi støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige tilsynsmyndigheter hva gjelder
planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart avgrenset tillovlighetstilsyn og samordnes
bedre nasjonalt og regionalt. Vi er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre
statlige tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn.

Beiarn kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i kontrollutvalget fra
tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere kompetanse og bredere debatter i
organet.
Bodø kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem som skal
være leder av kontrollutvalget. Vi mener at det bør lovfestes en bestemmelse om at lederen av
kontrollutvalget skal komme fra et annet parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel
som er enkel å praktisere, samtidig som den vil styrke tiliten til at kontrollutvalget er
uavhengig av flertallet i kommunestyret. Dette vil etter vårt syn øke utvalgets legitimitet.
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Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser.
Beiarn kommune viser til Bodø kommunes uttalelse om en overgangsperiode for de
kommuner som vil bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Vi
støtter Bodø i vurderingene av at disse kommunene fra før må antas å ha liten eller ingen
økonomisk handlefrihet og at forslagene som foreligger fra utvalget vil kunne gi store
negative konsekvenser for tjenestetilbudet i slike kommuner.

Bakgrunn for saken:

Kommunelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 21. juni 2013. Leder for
utvalget på 13 personer har vært selvstendig næringsdrivende Oddvar Flæte fra Leikanger.
Utvalgets sekretariat har bestått av Bent Devik, Susanne R Moshuus og Jan M Sundeid fra
kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Kommuneloven, slik vi kjenner den, trådte i kraft 1. januar 1993. Etter 1993 er den endret en
rekke ganger, men det har ikke vært gjennomført noen gjennomgripende revisjon av hele
loven før nå. Kommunelovutvalget har hatt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av
kommuneloven med særlig henblikk på å styrke det kommunale selvstyret.

Det er flere trekk ved samfunnsutviklingen som gjør en helhetlig gjennomgang nødvendig og
aktuelL. Herunder nevner departementet at kommunene har fått fler oppgaver og at
organiseringen er blitt mer kompleks med mange avtalebaserte ordninger. Videre har
internasjonale forhold og forpliktelser fått en større betydning for kommunene og teknologien
er vesentlig utviklet for både t 

j enesteproduksj on og for styring og kontrolL.

Ved Stortingets behandling av Prop. 119 L (2011-2012), ref også Kommunal og
forvaltningskomitèens innstiling 128 L (2012-2013), ble det lagt til grunn at det er et
overordnet mål at den nye kommuneloven skal være en rammelov for kommunenes og

fylkeskommunenes virksomhet som bygger på prinsippet om juridisk rammestyring og
kommunal organisasj onsfrihet.

Kommunelovutvalget fikk i oppdrag å belyse og utrede tolv forhold spesielt. Disse var;

Lovens virkeområde inkludert anvendelse av loven på selvstendige
rettssubjekter med særlig tilknytning til kommunen.

Overordnede prinsipper for forholdet mellom stat og kommune.

Overordnede styringsmodeller i loven, inkludert om disse legger til rette for
bred og velfungerende politisk deltakelse og innsyn.

Side 21 av 47



Sak 49/16

Forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen med henblikk på om det er
nødvendig å klargjøre ansvaret tydeligere enn i dagens lov.

Ordførerens rolle og om denne skal reguleres nærmere.

Ombudspliktenfor folkevalgte ogfolkevalgtes vi!kår og rett ti! ulike
velferdsordninger.

Egenkontrollen i kommunene og ti!takfor å styrke denne. Herunder kravene ti!

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, regulering av ansvaret mellom
lokalpolitikken, administrasjonen, revisjonen og samt å vurdere om det må innføres
regler om kommunenes eierstyring.

Økonomireglene, med henblikk på å utforme regler som styrker det juridiske
grunnlaget for en sunn kommunal økonomiforvaltning.

Kommunen som markedsaktør, herunder belysning av statsstøtterettslige
problemstilinger og sikring av at kommunenes virksomhet er organisert og utøves i
overenstemmeise med internasjonale avtaler.

Statlg overprøving av kommunale vedtak. Kommunelovutvalget fikk også i

oppgave å vurdere hvi!ke organ som er klage organ, klageinstansens kompetanse og
statens legitme rolle ti! å prøve om spesielle lovfestede nasjonale mål ivaretas i
kommunale vedtak. Behovet for nødvendige endringer i spesiallovgivningen eller

forvaltningsloven skulle også belyses av utvalget.

Utvalget skulle utrede spørsmålet om hvem som avtalemessig skal kunne binde
kommunen (representasjon/legitmasjon)

Forholdet ti! interkommunalt samarbeid og lovregulering av dette var også et
av tolv definerte momenter i mandatet. Utvalget skulle herunder vurdere om det er
behov for å videreføre § 27-samarbeid i den nye kommuneloven.

Utover de tolv spesielle punktene skulle utvalget også vurdere åtte særforhold;
reglene om lovlighetskontroll, reglene om forholdsvalg og avtalevalg, reglene om
valgbarhet og habi!itet, reglene om innbyggerinitativ ogfolkeavstemninger,
kommunenes informasjonsplikt i forhold ti! egen virksomhet, om regler om selvkost
bør inn i loven og om det bør innføres krav ti! kommunen når den utfører sin
ti!synsfunksjon. Og ti! sist om kommunens helhetlige samfunnsansvar som komme rti!
uttrykk gjennom rollene som tjenesteyter, demokratisk arena, myndighetsutøver og
samfunnsutvikler bør tydeliggjøres i loven.

Kommunelovutvalget la 10. mars 2016 fram NOU2016:4 Ny kommunelov og fremmet med
det forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen på høring 6. april med høringsfrist 6.
oktober.
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Saksutredning:

Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Etter utvalgets
vurdering ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en god måte, samtidig som det på flere
områder er behov for endringer og justeringer.

Utvalget mener forslag til endringer i loven samlet sett bidrar til å styrke det kommunale
selvstyret, forbedre egenkontrollen hos kommunene inkludert styring og kontroll med
virksomheter som utfører oppgaver for kommunen og forenkler reguleringen av
kommune sektoren. Utvalgets grunnleggende vurderinger og hensyn kan oppsummeres til:

1. Styrket kommunalt selvstyre

2. Styrket folkevalgt styring i kommunene

3. Effektive, tilitsskapende og bærekraftige kommuner

4. En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten

5. En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn

6. Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne

A v hensyn til KMDs ønske om at høringssvarene refererer til kapitlene i
kommunelovutvalgets utredning, NOU 2016:4, er disse vist til i vurderingene og anbefalingen
til uttalelse som er utarbeidet av administrasjonen. Vi har i stor grad sett hen til KS sin
administrasjon i oppbygging og selve uttalelsen, men vi har også tilatt oss å se på Bodø
kommunes forslag til uttalelse.

For komplett oversikt over utvalgets innstiling vises til NOU 2016:4. I tillegg nevnes at KS sitt
debattgrunnlag om ny kommunelov ble anbefalt som politisk lesebakgrunn da dette forelå og ble
lagt ut i vår.

I høringsuttalelsen er det lagt vekt på det rådmannen anser som de mest sentrale bestemmelsene i
forslaget til ny kommunelov. Som allerede nevnt videreføres i stor grad prinsippene i gjeldende
lovverk. I tilegg er en del nye elementer i utvalgets innstilling allerede innarbeidet i kommunal
forvaltningspraksis, også hos oss. Dette gjelder blant annet bestemmelser knyttet til
økonomiforvaltningen.

En meget forkortet oppsummering av kapitlene i NOU 2016:4 kan fremstiles slik (kopi fra Bodø
kommunes utredning):

Formålsbestemmelse (kap 3)
Utvalget foreslår en modernisering av lovens formålsbestemmelse, ved at det kommunale
selvstyret lovfestes. Lovens intensjon er å fremme et sterkt og representativt lokaldemokrati med
aktiv innbyggerdeltakelse. Videre foreslås en lovfesting av at det skal legges til rette for at
kommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne, og bidra til at
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kommunene er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Kommunalt selvstyre (kap 4)
Lovfesting av det kommunale selvstyret og forutsetningene for dette foreslås forankret gjennom å
lovfeste at hver kommune er et eget rettssubjekt. I tillegg foreslås det å lovfeste rammen som det
kommunale selvstyret skal utøves innenfor, og at eventuell begrensning av det kommunale
selvstyret må gjøres i lov eller med hjemmel i lov.
Det foreslås å lovfeste tre prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter og kommunene:
l. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta
nasjonale mål (forholdsmessighetsprinsippet).
2. Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges så nær innbyggerne som mulig (nærhetsprinsippet).
3. Kommunene bør ha frie inntekter innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk som gir
økonomisk handlingsrom (finansieringsprinsippet).

Kommunelovens virkeområde (kap 5)
Kommunens virksomhetsområde foreslås presisert til å omfatte kommunal virksomhet. Dette
medfører at øvrig kommunal virksomhet som utøves innenfor en annen organisasjonsform for
eksempel gjennom aksjeselskap eller interkommunale selskaper, fortsatt skal ivaretas gjennom
særlover.

Kommuners informasjonsplikt (kap 6)
Prinsippet om meroffentlighet vektlegges sterkere ved at det foreslås at kommunene skal ha plikt
til å legge til rette for at alle innbyggere kan få tilgang til informasjon. Plikten skal også omfatte

virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommunen. Dette må også ses i
sammenheng med øvrige forslag som skal gi kommunestyret god styringsinformasjon om
selskaper som utfører oppgaver for kommunen.

Innbyggerdeltakelse (kap 7)
Det foreslås at kravet til antall innbyggere som må stå bak et innbyggerforslag økes til åtte
prosent av innbyggerne, mot to prosent i dag. Underskrifter fra i 000 innbyggere skal likevel være
tilstrekkelig.

Folkevalgte organer og administrasjonen (kap 8)
Kommunestyrets rolle som øverste ansvarlige organ tydeliggjøres ved at adgangen til å delegere
til andre folkevalgte organer, ordføreren, kommunedirektøren og andre rettssubjekter tas eksplisitt
inn i loven. Utvalget foreslår videre å slå sammen komiteer og faste utvalg etter dagens § i O og
§ i O a) til utvalg. Kommunene vil ha stor handlingsfrihet med hensyn til myndighet og oppgaver
for sine utvalg. Det foreslås at utvalg bare kan opprettes av kommunestyrets selv og (til en viss
grad) ordfører. Utvalgene skal kunne opprette arbeidsutvalg med medlemmer valgt blant
medlemmene i utvalget.

Det foreslås at tittelen rådmann erstattes med en felles, kjønnsnøytral og dekkende tittel
kommunedirektør. Lovforslaget presiserer øverste administrative leders ansvar for forsvarlig
utredning av saker til folkevalgte organer: ((Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlagfor
å treffe vedtak.)) I tilegg presiseres øverste administrative leders ansvar for å gjøre folkevalgte
organer oppmerksom på særskilte iverksettingsutfordringer med de vedtak som fattes.

Overordnede styringsmodeller (kap 9).
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Det foreslås at formannskapsmodellen fortsatt skal være hovedmodell, og at vedtak om å innføre
parlamentarisk styreform må treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene i kommunestyret.

Ordfører (kap 10)
Utvalget foreslår at det skal åpnes for å gi mulighet til å delegere større myndighet til ordfører,
ved at ordfører kan gis forslagsrett i organer der ordfører selv ikke er medlem, myndighet til å
opprette enkelte utvalg og til å fatte enkelte hastevedtak. Dette forutsetter at ordfører rapporterer
tilbake til kommunestyret hvordan myndigheten er benyttet. Det foreslås at kommunene selv kan
beslutte om det skal være direktevalg på ordfører ved valg.

Kommunaleforetak (kap 11)
Utvalget foreslår en innstramming i reglene for hvem som er valgbare til styret i kommunale
foretak. De generelle reglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg til
folkevalgte organer foreslås også gjelde ved valg til styret kommunale foretak. Reglene
innstrammes ytterligere ved at det foreslås at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret
ikke kan inneha slike verv.

Valgbarhet, ombudsplikt og suspensjon mv. (kap 12).
Utvalget foreslår at det skal innføres utvidet adgang til å suspendere ordfører i de tilfeller der
ordfører tiltales for straffbare forhold med strafferamme ut over tre år. Det foreslås også en
adgang til å frata ordfører vervet dersom ordfører viser seg uskikket til å ivareta vervet.

Valg av medlemmer tilfolkevalgte organer (kap 13).
Det foreslås en lovfesting av at kravet om kjønnsmessig representasjon ved forholdsvalg ikke bare
skal knytte seg til det enkelte listeforslaget, men også til sammensetningen av organet som helhet.
Utvalget foreslår også å fjerne den eksisterende adgangen til å rette på stemmesedlene ved
forholdsvalg av medlemmer til folkevalgte organer.

Godtgjøring og velferdsgoder (kap 14).
Utvalget fremmer forslag om at det åpnes for at folkevalgte som frikjøpes fra sitt ordinære arbeid
mottar én fast sum i kompensasjon som både dekker fast godtgjøring (frikjøp ) og
møtegodtgjørelse. Videre foreslås det at folkevalgte i verv på minst halv tid skal ha rett til
ettergodtgjøring i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake tiL.

Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte (kap 15).
Det foreslås å lovfeste den utvidede innsynsretten som folkevalgte har til taushetsbelagte
opplysninger som kan unntas med hjemmel i offentlighetsloven. Det vektlegges at denne retten
skal ligge til de folkevalgte organene, og ikke til den enkelte folkevalgte. Tilsvarende foreslås det
en bestemmelse som pålegger folkevalgte taushetsplikt om slike opplysninger.

Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer (kap 16).
Det foreslås at folkevalgte organer skal kunne holde fjernmøter i langt større grad enn i dag,
forutsatt at ordinære saksbehandlingsregler overholdes.

Inhabiltetfor folkevalgte og ansatte (kap 17).

Det foreslås ingen realitetsendringer i hovedinnholdet i gjeldende inhabilitetsregler.

Interkommunalt samarbeid (kap 18).
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Utvalget foreslår to nye organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid til erstatning for
samarbeid etter § 27 i gjeldende kommunelov. Dette er for det første kommunale
oppgavefellesskap som er beregnet på samarbeid om enkeltstående tjenester. Det andre er å
lovfeste en regionrådsmodell. Modellene er ment å være enklere samarbeidsordninger
sammenlignet med for eksempel samarbeid etter lov om interkommunale selskaper (IKS).
Herunder foreslås at oppgavefellesskapet skal organiseres med et representantskap der alle
deltakerne i oppgavefellesskapet skal være representert. KS er kritisk til dette.
Det foreslås også å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd og kommunale
oppgavefellesskap.

Økonomiforvaltning (kap 19).
Utvalget foreslår en general bestemmelse for økonomiforvaltningen ved å lovfeste
kommunestyrets ansvar for å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir
ivaretatt i et langsiktig perspektiv.
Det foreslås flere tiltak med det formål å støtte opp om bedre helhetlig planlegging og styring:
Lovfestet plikt for kommunestyret til å fastsette et økonomireglement (kapt.9.4)
Lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som et verktøy for den langsiktige styringen av
kommunens økonomi (kapt. 19.5)
0konomiplanen skal kunne utgjøre handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel (kapt. 19.5)
Krav om standardiserte oppstilinger av inntekter og utgifter i økonomiplanen (kapt. 19,5)
Krav om synliggjøring av gjeld i økonomiplan og årsbudsjett (kapt. 19.5)
Plikt til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet (kapt. 19.5)
Krav til årsberetningen om vurdering av den økonomiske utviklingen og i hvilken grad den er
forsvarlig og ivaretar handleevnen i et lengre perspektiv (kapt. 19.5)
Endringer i kravet til budsjettbalanse, ved at det foretas avsetninger som bidrar til en sunn
økonomi (kapt. 19.6)
Merforbruk i årets regnskap skal dekkes inn før regnskapet avsluttes, forutsatt tilgjengelige midler
på disposisjonsfondet.(kapt. 19.6)

Mindreforbruk i årets regnskap skal dekke inn evt. merforbruk tidligere år før regnskapet
avsluttes (kapt.19.6)
Kommunedirektøren har plikt til å foreslå endringer i årets budsjett dersom fjorårets regnskap
viser merforbruk. Dette må behandles av kommunestyret innen 30. juni.(kapt. 19.6)
Lovfeste som hovedregel at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende inntekter.(kapt.
19.7)
Nye regler for beregning av minimums avdrag (kapt. 19.8)
Adgangen til å ta opp lån til videre utlån begrenses hvis utlånet innebærer vesentlig økonomisk
risiko.(kapt. 19.8)

Generelt forbud mot å stile garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko (kapt. 19.10)
Nye vilkår som kan bidra til at kommuner med vesentlig økonomisk ubalanse fanges tidligere inn
i ordningen for statlig budsjettkontroll (kapt.9.11)
Aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK (kapt. L 9.1 l)

Kapitlene 20 - 24, blant annet om selvkost og om kommunen som markedsaktør, inneholder etter
rådmannens syn ingen reelle endringsforslag som vil ha spesielt stor betydning for Beiarn
kommune.

Internkontroll (kap 24)

Utvalget foreslår å erstatte omfattende særlovgivning vedrørende internkontroll med egne
minimumsbestemmelser til internkontroll i kommuneloven. Det foreslås å lovfeste krav om at det
skal føres systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter
og vedtak følges. Det foreslås også krav til avviksoppfølging og dokumentasjon av denne.
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Kommunedirektøren skal rapportere om interkontrollen til bystyret.

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (kap 25)

Det foreslås at kontrollutvalget utvides fra tre til fem personer. I forhold til valgbarhet foreslås
videreføring av gjeldende regler. I tilegg foreslår utvalget at den som er leder eller har en ledende
stilling i et selskap som kan være gjenstand for kontroll etter bestemmelsene om eierskapskontroll
eller forvaltningsrevisjon, eller den som er medlem av styret eller av bedriftsforsamlingen for et
slikt selskap, ikke skal være valgbar til kontrollutvalget. Krav om uavhengig sekretariat
videreføres.

Revisjon (kap 26)
Utvalget foreslår å tydeliggjøre revisors oppgaver for å styrke den folkevalgte kontrollen med
økonomiforvaltningen. Det skal gjennomføres enkle kontroller med om bruken av kommunens
midler har hjemmel i kommunestyrets budsjettbevilling. Svakheter skal rapporteres til
kontrollutvalget, noe som tydeliggjør kontrollutvalgets ansvar for å ha tilsyn med
økonomiforvaltningen. Videre foreslås det at kommunestyret skal vedta en plan for
forvaltningsrevisjon for hver valgperiode.

Kommunens styring og kontroll med ekstern virksomhet (kap 27)
Det foreslås å lovfeste krav om at kommunen skal utarbeide eierskapsmelding der prinsipper for
eierstyringen og oversikt over de enkelte selskaper og formålet med disse fremgår. Utvalget
foreslår at kontrollutvalget og revisjonen skal ha utvidet rett til innsyn overfor virksomheter som
utfører oppgaver for kommunen. Det presiseres at eierskapskontroll er en oppgave for revisjonen,
men kontrollutvalget skal lage en samlet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i
kommunene og i selskapene. Det skal utarbeides en egen plan for eierskapskontrolL.

Kommunen som tilsynsinstans (kap 28)
Det foreslås ingen endringer i tilsynsordningen, men presiseres at der kommunen skal
gjennomføre lovpålagt tilsyn med egen virksomhet eller eiendom skal det legges til rett for
likebehandling og at kommunens tilsyn blir så uavhengig som mulig.

Statlig kontroll og tilsyn (kap 29)
Gjeldende regelverk for lovlighetskontroll foreslås videreført ved at tre eller flere
kommunestyrerepresentanter kan kreve lovlighetskontroll. For å unngå en generell adgang for
statsforvaltningen til å kontrollere gyldigheten av kommunale vedtak foreslås et vilkår om at det
må foreligge særlige grunner for at departementet på eget tiltak skal kunne ta opp et vedtak til
lovlighetskontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser (kap 30)

Utvalgets samlede vurdering er at lovforslaget ikke innebærer vesentlige økonomiske eller
administrative konsekvenser hverken for kommune sektoren eller staten.

Ikke trykte vedlegg: NOU 2016:4 - ny kommunelov
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V 8110 MOLDJORD

BRØYTING AV PRIVATE VEIER 2016 - 2017 BRØYTESATSER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Freddy Olsen
16/901

Arkiv: 231

Saksnr.: Utvalg

15/16 Driftsutvalget
50/16 Beiarn Kommunestyre

Møtedato
08.09.2016
21.09.2016

Driftsutvalgets behandling
Innstiline: til kommunestyret:
Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.750,-.
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.300,-.
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.400,-.
D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tilegg på kr.1.200.-.
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasserlparkeringsplasser over 100 m2 for kr.
22,- pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Marit Moldjord.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.791,-
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.348.-
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.460,-
D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tilegg på kr.1.226
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasserlparkeringsplasser over 100 m2 for kr.
22.50,- pr. m2.
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Private veger og parkeringsplasser brøyes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Saksutredning:

I rådmannens forslag til brøyte satser for kommende sesong er det lagt inn en prisøkning på ca.
0,3 % for sesongen 2016/2017, som også er identisk med SSBs byggekostnadsindeks for
vintervedlikehold.

Bakgrunn:

I avtalene med brøytesjåfører fremgår at priser på innleide maskiner m.v. skal prisreguleres
årlig ved bruk av SSBs byggekostnadsindeks for vintervedlikehold. Basert på dette er
kommunens betaling til brøyesjåførene prisregulert med ca. 0,3 % for maskinpris og ca.0,3 %
for førerlønn, sesongen 2016/2017.

Vedlegg:

Maskinpriser - 2016/2017
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Notat
Til:
Kopi til:
Fra:
Sak:

Freddy Olsen
MASKINPRISER 2016/2017

Saksnr./ Arkivkode
16/901 - 231
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
31.08.2016

MASKINPRISER 2016/2017

For arbeid utført i perioden 01.10.2016 - 01.10.2017 godtgjøres etter følgende
satser:

1. Trakto r
a. Det betales kr. 2,04 pr. HK. pr. time inkL. drivstoff.
b. Det utbetales et tillegg på 5 % for firehjulstrekk.

Redskap må stå i forhold til traktorens ytelse for å kunne regne med fullt
antall HK.

2. Fører
a. Det betales kr. 306,00 pr. time for fører av traktor.

3. Snøfres og planeringsskjær
a. Det betales kr. 163,00 pr. time for snøfres.
b. Det betales kr. 48,90 pr. time for planeringsskjær.

4. Lastebil med plog
a. For lastebil betales kr. 579,00 pr. time inkL. plog.

Prisene er regulert opp med ca. 0,3 %fra brøytesesongen 2014/2015 i samsvar
med SSB 's byggekos tnads indeks for riks og fylkesveier, vintervedlikehold og
justeres etter 1. juli hvert år.



~ Beiarn kommune

V SilO MOLDJORD

SØKNAD OM ENDRING AV SALGSBEVILGNING - COOP BEIARN OG MISVÆR
SA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Moldjord
16/798

Arkiv: U63

Saksnr.:
2/16
14/16
51/16

Utvalg
Beiarn Kommunestyre
Driftsutvalget
Beiarn Kommunestyre

Møtedato
09.08.2016
08.09.2016
21.09.2016

Driftsutvalgets behandling
Innstilinf! ti kommunestyret:
Coop Marked Tollå gis anledning til å selge alkoholholdig drikke gr!, i de tilfeller butikken
utvider sin åpningstid.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak.

Behandlinglvedtak i Driftsutvalget den 08.09.2016 sak 14/16

Behandling:
Repr. Marit Moldjord var erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av saken.

Vedtak:
Coop Marked Tollå gis anledning til å selge alkoholholdig drikke gr!, i de tilfeller butikken
utvider sin åpningstid.
Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak.

Rådmannens innstiling:

Coop Marked Tollå gis anledning til å selge alkoholholdig drikke gr!, i de tilfeller butikken
utvider sin åpningstid.

Saksutredning:
Coop Marked Tollå søker om å utvide salgstid i de anledninger butikken utvider sin
åpningstid.

Bakgrunn:
Coop Marked Tollå har ved flere anledninger søkt om utvidet salgtid når butikken har endret
sin åpningstid. Dette gjelder spesielt Vilmarksdagene, som arrangeres i august hvert år.



Sak 51/16

Butikken har da forlenget sin åpningstid til kl 18.00 på lørdag og ønsker anledning til også å
selge alkoholholdig drikke gr. 1 i åpningstiden.

Coop Marked Tollå ønsker at beviling for dette følger den 4 årige salgsbevilingen som ble
gitt i juni 2016.

Vurdering:

Fra alkohollovens § 3-7 siteres:
Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol.

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.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke
eller utvide tidenfor salg iforhold til det som følger av første ledd Salg og
utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl 20.00 på
hverdager, og etter 18.00 på dager før søn- og hellgdager unntatt dagenfør Kristi
Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på
dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnet i første ledd skal ikke skje på søn- og
hellgdager, 1. og 1 7. mai.

Beiarn kommunes vurdering er at Coop Marked Tollå kan utvide sin salgstid i de anledninger
de ser behov for det, såfremt det følger lov om omsetning av alkoholholdig drikke mv og
kommunens til enhver tid gjeldende regler på området.
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