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Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 05.02.2013 
Tidspunkt: 19:30 
 
 
Medlemmer 
 AP- Finn Ove Hofstad 
 AP- Sølvi Andersen (representant) 
 SP-Terje Daleng(representant) 
 SP- Tone Waaler(representant) 
 SV- Morten Bolstad(nestleder) 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
   Avd.leder  Bjarne Haugen (Rådmannens stedfortreder) 
   Utv. Sekretær Jan Inge Helmersen 
 

Av  5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 

 

 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
001/13 Referatsaker 
002/13 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 30 bnr. 8 
003/13 Søknad om endring av konsesjonsvilkår - gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal 
004/13 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen 
005/13 Vefsnafondet Hattfjelldal 
006/13 Støtte til EM i snøscootercross 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/131 
13/761 
Jan Inge 
Helmersen 
28.01.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 001/13 

  
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
NNM-001/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 
 
Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 12/7709 I 07.11.2012 Svein Sjelmo Formannskap. 
2 12/8215 I 03.12.2012 Fylkesmannen i 

Nordland 
Informasjon om 
tilskuddsordning for truede 
arter og naturtyper i 
Nordland 2013 

3 12/7848 I 15.11.2012 Fylkesmannen i Nord 
Trøndelag 

Børgefjell nasjonalpark 50 år 
2013 

4 13/164 I 08.01.2013 Hattfjelldal 
ettersøksring 

Søk av påkjørt elg. 

5 13/292 I 14.01.2013 Hattfjelldal 
ettersøksring 

Ettersøk av påkjørt elg 

6 13/175 I 08.01.2013 Stian Tjolmen Bevitnelse 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-V60 
12/1531 
13/52 
Hilgunn Anita 
Iversen 
15.01.2013 

 

Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 30 bnr. 8   
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 002/13 

Kommunestyret 13.02.2013  

    
Rådmannens innstilling 
Linas Ribelis innvilges konsesjon for erverv av gnr 30 bnr 8 i Hattfjelldal, jf, konsesjonsloven av 
23. november 2003. Avtalt pris er kr 500.000,-. 
 
Det settes som vilkår at: 

1. Søker bosetter seg på eiendommen innen 1. april 2015 og bor der sammenhengende i 
minst 5 år. 

2. Jordbruksarealet skal drives jf. Jordloven § 8. For de første 2 årene godkjennes 
driveplikten oppfylt ved bortleie. 

3. Skogen skal drives i.h.t. plan og i samråd med skogbruksmyndighetene i kommunen. 
 
Ervervet er i samsvar med konsesjonslovens formål, jf. § 1. 
 
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
NNM-002/13 Vedtak: 
Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
 
Linas Ribelis innvilges konsesjon for erverv av gnr 30 bnr 8 i Hattfjelldal, jf, konsesjonsloven av 
23. november 2003. Avtalt pris er kr 500.000,-. 
 
Det settes som vilkår at: 

1. Søker bosetter seg på eiendommen innen 1. april 2015 og bor der sammenhengende i 
minst 5 år. 

2. Jordbruksarealet skal drives jf. Jordloven § 8. For de første 2 årene godkjennes 
driveplikten oppfylt ved bortleie. 

3. Skogen skal drives i.h.t. plan og i samråd med skogbruksmyndighetene i kommunen. 
 
Ervervet er i samsvar med konsesjonslovens formål, jf. § 1. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet. 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
06.12.2012 61056 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. 
16.01.2013 61057 Kjøpekontrakt 
16.01.2013 61965 Takst gnr. 30 bnr. 8 Vatshaug.pdf 
17.01.2013 62039 Oversiktsbilde Vatshaug.jpg 
 
 
Utrykte vedlegg: 
Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
   
03.01.2013 Linas Ribelis Krav om behandlingsgebyr for behandling av 

konsesjonssak 
  Takst datert 30.08.2012 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Selger: Ken Roy Pettersen, Trofors 
Kjøper: Linas Ribelis, Hattfjelldal 
 
Søknad om konsesjon for erverv av Vatshaug gnr. 30 bnr. 8, fra Linas Ribelis ble mottatt den 6. 
desember 2012. Eiendommen ligger ved Sørsiden av Unkervatn ca 17 km fra Hattfjelldal 
sentrum. Kopi av kjøpekontrakt er vedlagt. Verditakst ligger som utrykt vedlegg. Avtalt pris for 
eiendommen med bygninger er kr 500.000,- lik fastsatt verditakst. 
 
 

Areal jfr. Skog og landskap Bygninger jfr. takst av 30.08.12 

Type Areal 
daa 

Type G.fl 
m2  

Et
g. 

Byggeår Tekn.stand 

Fulldyrka mark 32,8 Våningshus 64,5 2 1940, tilbygg 
senere 4,5 m2 

Middels 

Overflatedyrka jord 1,0 Gammelstua 31 1 1926 Middels 

Innmarksbeite 23,7 Redskapsbod 10 1 1926 Middels 

Skog høg bonitet 36,6 Vedbod 20  ? Dårlig 

Skog middels 
bonitet 

178,3 Sommerfjøs 30  1930 Dårlig 

Skog, lav bonitet 41,0 Høyløe ?  1930 Dårlig 

Uproduktiv skog 3,5 Røykeri 6  1990 God 

Annet areal 98,1 Stabbur 5  1990 God 

Dyrkbart Ca 5 Driftsbygning   1930, 1992 Dårlig 

Driftsforhold 
jordbruk 

Middels Hytte   1990 Dårlig 

Driftsforhold 
skogbruk 

Middels      

 
Linas Ribelis (40) er utdannet landbruksmekaniker i Litauen. Han har tidligere arbeidet som 
landbruksavløser i Gryteselv avløserring i 7 år (2005-2012). Han har nå fast arbeid hos Ørjedal 
Maskin i 100 % stilling. For tiden leier han hus og campingplass på Sørvollen og driver denne. 
Han har samboer og 1 barn.  
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Kjøpers planer for konsesjonseiendommen er å restaurere våningshuset og flytte til 
eiendommen innen 2 år. Eiendommen er i dag ubebodd og deler av jordbruksarealet er leid 
bort. 
 

Lovgrunnlag: 

Ervervet er konsesjonspliktig, jf. konsesjonsloven av 28.nov.2003. Søknaden avgjøres av 

kommunestyret som kan innvilge, innvilge på vilkår eller avslå den. Kommunen skal ved 

vurderingen ta utgangspunkt i § 1: 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om 

landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å 

tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

I saker som gjelder landbrukseiendommer vises også til § 9 

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 

legges særlig vekt på: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet 

sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har 

yrket sitt i landbruket. 

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal 

oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges 

vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 
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søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. 

Konsesjonsloven § 11 har følgende ordlyd: 

”Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven 

skal fremme.  Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt og om boplikten skal 

være en personlig plikt for eier.” 

Rundskriv M-2/2009 fra landbruksdepartementet gir nærmere retningslinjer for 

saksbehandling og bruk av lovens virkemidler. 
 
 
Vurdering: 
Linas Ribelis er Litauisk statsborger. Ved implementeringen av EØS-avtalen ble lov av 12. 
desember 1917 om utenlandske statsborgeres erverv av fast eiendom opphevet. Utenlandske 
borgere og selskaper er likestilt med norske borgere, jf. Ot.prp. nr.79 (2002-2003). 
 
Avtalt pris er kr 500.000,-, lik fastsatt verditakst. Det er i taksten ikke gjort tillegg for boverdi. 
Jfr. Landbruks- og matdepartementet rundskriv M-2/2012 Priser på landbrukseiendom ved 
konsesjon.  Er det bestemt at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor 
kjøpesummen er under kr 2.500.000 skal prisvurdering utelates. 
 
Ved konsesjonspliktige erverv av landbrukseiendommer bør det som hovedregel være konkrete 
planer fra erverver om selv å bebo eiendommen og å drive den. Søkeren har i denne saken 
planer om å tilflytte eiendommen i løpet av en to-årsperiode. Med behov for å renovere 
våningshuset synes det å være en realistisk plan. Det er driveplikt forbundet med ervervet enten 
skal jordbruksarealene drives for egen regning eller leies bort på 10 årlig leiekontrakt. 
 
Søkeren bor i dag i Hattfjelldal sentrum med sin familie, har fast jobb hos Ørjedal Maskin, og 
driver campingplass i tilegg. Han har arbeidet som avløser i Hattfjelldal over en 7 års periode og 
har solid maskinfaglig bakgrunn. Søkeren vurderes som tilstrekkelig kvalifisert /skikket for å 
drive eiendommen. 
 
Det er ingen kjente forhold som tilsier at søknaden bør avslås. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søkeren innvilges konsesjon. Det settes om vilkår om tilflytting innen 2 år, samt drift av jord og 
skog. 
 
 
 
Hilgunn Anita Iversen 
jordbrukssjef 

 



 Side 7 av 24 

 

 

Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-V60 
12/38 
13/325 
Hilgunn Anita 
Iversen 
16.01.2013 

 
 

Søknad om endring av konsesjonsvilkår - gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 003/13 

Kommunestyret 13.02.2013  

 
   

Rådmannens innstilling 
Jon Olav Viken innvilges konsesjon for erverv av gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal, jf. konsesjonsloven 
av 23. november 2003.  
 
Det settes som vilkår at: 

1. Søker bosetter seg på eiendommen innen 1. april 2015 og bor der sammenhengende i 
minst 5 år. 

2. Jordbruksarealet skal drives jf. Jordloven § 8. For de første 2 årene godkjennes 
driveplikten oppfylt ved bortleie.  

3. Skogen skal drive i.h.t. plan og i samråd med skogbruksmyndighetene i kommunen. 
 
Ervervet er i samsvar med konsesjonslovens formål, jf. § 1. 
 
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.. 
 
NNM-003/13 Vedtak: 
 
Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Jon Olav Viken innvilges konsesjon for erverv av gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal, jf. konsesjonsloven 
av 23. november 2003.  
 
Det settes som vilkår at: 

1. Søker bosetter seg på eiendommen innen 1. april 2015 og bor der sammenhengende i 
minst 5 år. 

2. Jordbruksarealet skal drives jf. Jordloven § 8. For de første 2 årene godkjennes 
driveplikten oppfylt ved bortleie.  

3. Skogen skal drive i.h.t. plan og i samråd med skogbruksmyndighetene i kommunen. 
 
Ervervet er i samsvar med konsesjonslovens formål, jf. § 1. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Utrykte vedlegg: 
Nr Avsender/Mottaker Tittel 
1 Jon Olav Viken Søknad  om konsesjon på erverv av fast eiendom 
2 FMNO Klagesak videresendt for endelig behandling 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
7 I 18.07.2012 Fylkesmannen i 

Nordland 
Melding om vedtak ang. klage på vedtak om 
konsesjon på erverv av fast eiendom 

9 I 09.01.2013 Fylkesmannen i 
Nordland 

Endring av konsesjonsvilkår  - gnr 58 bnr 9 i 
Hattfjelldal 

 
 
Oppsummering av saken: 
Konsesjonssøker, Jon Olav Viken, har arvet eiendommen gjennom dødsboet etter Karl Linvik 
og hans søster Emilie Linvik. Han kan ikke overta eiendommen konsesjonsfritt da 
slektsforholdet til tidligere eier er for fjernt. 
 
Gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal har et totalareal på 351,4 daa; 32,5 daa fulldyrka jord, 127,0 daa skog 
middels bonitet, 93,0 daa skog lav bonitet, 81,8 daa uproduktiv skog og 97 daa skrinn fastmark.  
Eiendommen er bebygd med våningshus på 1,5 etasjer og en grunnflate på 56 m2, bygget i 
1956 og er i dårlig stand uten innlagt vann og kloakk men det er innlagt strøm. Huset er i bruk 
som feriested for familien om sommeren. Konsesjonssøkeren som i dag er 52 år gammel og 
bosatt på Østlandet – har planer om å restaurere huset til helårsbolig og flytte dit som 
pensjonist. 
 
Konsesjonseiendommen ligger i Varntresk. En naboeiendom er medlem i en samdrift, en annen 
er under salg og vil bli bebodd med aktiv jordbruksdrift. De andre eiendommene i området er 
bebodd. 
 
Saken er behandlet av formannskapet i Hattfjelldal 18.01.2012, sak 007/12 og av 
kommunestyret 01.02.12, sak 008/12, begge fattet følgende enstemmige vedtak: 
”Jon Olav Viken innvilges konsesjon for erverv av Meisvik gnr. 58 bnr. 9 jfr. Konsesjonsloven av 
28. nov. 2003. jfr. § 11 settes det vilkår om å dele fra våningshus med tomt inntil fem dekar og 
selge resteiendommen som tilleggsjord til landbrukseiendom i drift. Vedtaket begrunnes med 
vekt på hensyn til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet og en driftsmessig god 
løsning.  
 
Vedtaket ble påklaget av konsesjonssøker og klagen ble behandlet av formannskapet 
18.06.2012, sak 053/12 og av kommunestyret 27.06.2012, sak 054/12 hvor det opprinnelige 
vedtaket ble opprettholdt. 
 
Klagesaken ble videresendt til fylkesmannen i Nordland som har avgjørelsesmyndighet i slike 
saker. 
Fylkesmannens oppsummering og konklusjon: 
”Fylkesmannen er av den oppfatning at Hattfjelldal kommunes vedtak om å sette vilkår for å 
innvilge konsesjon for erverv av gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal er i samsvar med jord- og 
konsesjonslovens formålbestemmelser og retningslinjer gitt i Rundskriv fra Landbruks- og 
matdepartementet. Fylkesmannen er av den oppfatning at Hattfjelldal kommune har gitt en 
tilstrekkelig begrunnelse for sine vedtak og utfyllende bemerkninger til klagen. Det vises også til 
enstemmig vedtak i både i formannskapet og i kommunestyret. Fylkesmannen kan ike se at 
kommunen har utøvd sitt skjønn på en uforsvarlig eller vilkårlig måte eller at det er tatt 
utenforliggende hensyn. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å omgjøre 
kommunens vedtak.  
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Klagen tas ikke til følge. 
 
Det settes frist til 01.10.12 til å inngå bindende kjøpekontrakt for salg av restarealene 
som tilleggsareal til et gårdsbruk i aktiv drift til en pris landbruksmyndighetene kan 
godkjenne. Erververen av arealene må søke konsesjon innen den samme fristen. 
 
Jon Olav Viken søkte etter dette om utsatt frist til gjennomføring av salget av restarealene. 
 
Fylkesmannen ga i brev av 21.09.2012 forlengelse av fristen til 31.12.2012 til å inngå bindende 
kjøpekontrakt for salg av restarealene. Brevet fremgår som trykt vedlegg. 
 
 
I vedlagte brev fra fylkesmannen i Nordland datert 09.01.2013 fremgår det at Viken nå ønsker å 
flytte til konsesjonseiendommen.  
 

Lovgrunnlag: 

Ervervet er konsesjonspliktig, jf. konsesjonsloven av 28.nov.2003. Søknaden avgjøres av 

kommunestyret som kan innvilge, innvilge på vilkår eller avslå den. Kommunen skal ved 

vurderingen ta utgangspunkt i § 1: 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om 

landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å 

tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

I saker som gjelder landbrukseiendommer vises også til § 9 

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 

legges særlig vekt på: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
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Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller 

antallet 

sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har 

yrket sitt i landbruket. 

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal 

oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges 

vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 

søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. 

Konsesjonsloven § 11 har følgende ordlyd: 

”Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven 

skal fremme.  Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt og om boplikten skal 

være en personlig plikt for eier.” 

Rundskriv M-2/2009 fra landbruksdepartementet gir nærmere retningslinjer for saksbehandling og bruk 

av lovens virkemidler. 

Vurdering: 
Brevet fra fylkesmannen i Nordland datert 09.01.2013 er å betrakte som søknad om endring av 
konsesjonsvilkår. 
 
Jon Olav Viken har nå planer om å flytte til Meisvik gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal. Vilkåret om 
videresalg av resteiendommen endres til vilkår om fast bosetting.  
 
Søkeren trenger noe tid på renovering av hus før tilflytting. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saksbehandlingstid. 
 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søkeren innvilges konsesjon. Det settes som vilkår om tilflytting innen 2 år, samt drift av jord og 
skog. 
 
 
 
Hilgunn Anita Iversen 
jordbrukssjef 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-U01 
13/30 
13/328 
Jan Inge 
Helmersen 
16.01.2013 

 

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 004/13 

Kommunestyret 13.02.2013  

  
    
Rådmannens innstilling 

1. Hattfjelldal kommune støtter Vefsn kommunes forslag om opprettelse av 20 % stilling 
som fiskeforvalter i Vefsna vassdraget med MON KF som arbeidsgiver for perioden 
2013-2017. 

 
2. Det forutsettes at Vefsnlaks AS, Vefsn kommune og Grane kommune bidrar med 

finansiering som i tilsendt finansieringsforslag. 
 

3. Før den årlige andel utbetales, settes det som vilkår at fiskeforvalter avgir en årlig 
tilbakemelding på planlagte og utførte tiltak i den lakseførende strekning innenfor 
Hattfjelldal Kommune. Dette gjøres overfor Hattfjelldal kommunestyre. 

 
4. Hattfjelldal kommune sin andel finansieres med kr. 25.000,- pr. år fra kommunalt 

næringsfond. 
5. Andelen gis følgende kontering: 
                                                        13700.601.325 

                                                             -19533.601.325 
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.. 
 
NNM-004/13 Vedtak: 
Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
 

1. Hattfjelldal kommune støtter Vefsn kommunes forslag om opprettelse av 20 % stilling 
som fiskeforvalter i Vefsna vassdraget med MON KF som arbeidsgiver for perioden 
2013-2017. 

 
2. Det forutsettes at Vefsnlaks AS, Vefsn kommune og Grane kommune bidrar med 

finansiering som i tilsendt finansieringsforslag. 
 

3. Før den årlige andel utbetales, settes det som vilkår at fiskeforvalter avgir en årlig 
tilbakemelding på planlagte og utførte tiltak i den lakseførende strekning innenfor 
Hattfjelldal Kommune. Dette gjøres overfor Hattfjelldal kommunestyre. 

 
4. Hattfjelldal kommune sin andel finansieres med kr. 25.000,- pr. år fra kommunalt 

næringsfond. 
5. Andelen gis følgende kontering: 
                                                        13700.601.325 

                                                             -19533.601.325 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
MON har tenkt opprettet en stilling som fiskeforvalter i 20 % stilling. Stillingen skal vare frem til 
friskmelding av Vefsna vassdraget.(2017/2018). I den forbindelse inviteres kommunene Grane 
og Hattfjelldal til å delta i finansieringen av denne stillingen. Vefsn kommunens vedtak, hvor det 
forutsettes at Grane og Hattfjelldal er med på ”spleiselaget” er sakset inn i saksutredningen.  
 
Saksopplysninger: 
MON, Mosjøen og omegn næringsutviklingsselskap, har oversendt sitt eget vedtak, sak 51.12 
hvor de har tenkt opprettelse av en fiskeforvalterstilling i 20 % stilling.  I den forbindelse inviteres 
kommunene Grane og Hattfjelldal til å delta i finansieringen av denne stillingen. Vefsn 
kommunens vedtak, hvor det forutsettes at Grane og Hattfjelldal er med på ”spleiselaget” er 
sakset inn i saksutredningen. Stillingens arbeidsoppgaver er skissert i tilsendte saksutredning 
fra MON: 
 
” 

 Utarbeiding av driftsplaner for vassdragene(herunder planer for kultivering etter 2018) 

 Organisasjonsplaner og utvikling av forvaltningsorganisasjon 

 Planer og tiltak for å utnytte og videreutvikle den forvaltningsmessige kompetanse som 
er og vil bli utviklet i den lokale organisasjon(Ressurs og kompetansesenter for 
innlandsfiske) 

 Påvirke til optimal utvikling og utbygging av trapper og sorteringsanlegg. Prosjektledelse 
på ”trappeprosjketet”. 

 Samarbeid med NINA om overvåkingsprogrammet for sjø ørret 
” 

 
Vurdering: 
Tilbakeblikk:  
I Vefsna ble Gyrodactylus salaris dokumentert i 1978.(utsatt i 1975?) 
Etter hvert kom arbeidet med å få friskmeldt elva i gang. Vefsnlaks AS som kommunen er 
deleier i har vært pådriver i dette arbeidet. Rotenonbehandling ble gjennomført i 2011 og 2012.  
 
MON ønsker nå å opprette en stilling som fiskeforvalter for å ta seg av oppgaver som ikke 
inngår i de planer DN og veterinærinstituttet har for friskmelding av vassdraget. Det nevnes i 
MON sitt eget saksframlegg arbeidsoppgaver som forvaltningsplan ,trapper og vandringshinder. 
I sum er det for Hattfjelldal kommune ikke noe stort beløp det er snakk om. Regner vi fram til og 
med 2017 er det spørsmål om 125.000 kr fordelt med kr. 25.000 pr. år. 
Det prinsipielle går på det å være med å finansiere stillinger hos en annen kommunes 
næringsselskap, - er det riktig bruk av Hattfjelldal kommunes midler, eller kan de brukes 
gjennom det selskap kommunen er medeier i, når det gjelder spørsmål knyttet til reetablering av 
Vefsna som lakseelv. Det tenkes her på Vefsnlaks AS. 
I noen sammenhenger blir potensialet for Vefsna som lakseelv framstilt som enormt, både 
potensiale for produksjon av laks, - og økonomiske muligheter. Jfr. Kommunestyret i Vefsn sin 
begrunnelse til vedtak: 
 ”………..Med en optimal organisering av forvaltning vil friskmeldte vassdrag ha et årlig 
inntektspotensiale på minst 150 mill kroner.” 
 
Det kan derfor være grunn til å se tilbake på hvilke fangster og hva dette utgjorde i kroner for 
den største rettighetshaveren i Hattfjelldal. Siden er sakset fra arealplan for Statens 
eiendommer i Hattfjelldal kommune, august 1980.  
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Her fremgår det at oppfisket laks i Hattfjelldal i 1977 var ca. 700 kilo. Samme år ble det solgt 
fiskekort for kr. 13.440. Hvis en legger konsumprisindeksen til grunn vil det i 2012 kroner utgjort 
kr. 57.273 
Dette var i de gode 70-årene når det gjelder laksefisket( før gyroen), - i den del av 
elvestrekningen som ligger i Hattfjelldal. Laksefisket kan selvfølgelig generere andre inntekter 
enn de som er knyttet til rettighetshaver/ne. I Hattfjelldal vil en med den korte sesongen dette 
fisket pågår, måtte være forsiktig med å forvente de helt store inntekter.  
   
Det en her skal ta stilling til er hvorvidt Hattfjelldal kommune skal være medfinansiør i en 20% 
stilling hos MON. Det er i Vefsn kommunes vedtak, etter innstilling fra MON vedtatt at stillingen 
opprettes under forutsetning at Grane og Hattfjelldal tilslutter seg opprettelsen av en 
interkommunal stilling og med følgende finansiering: 

Vefsn laks AS   årlig fra 2013 kr. 65.000 
Vefsn kommune  årlig fra 2013 kr. 50.000 

   Grane kommune  årlig fra 2013 kr. 25.000 
   Hattfjelldal Kommune  årlig fra 2013 kr. 25.000 
    
   Sum finansiering  årlig fra 2013 kr. 165.000 
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Underforstått tolkes det dit hen at uten alles medvirkning blir det ingen stilling. 
Saksbehandler er ikke kjent med at MON har tatt seg bryet med å diskutere spørsmålet om 
opprettelse av stillingen med Hattfjelldal kommune, ei heller dens innhold. Hva dette skyldes er 
usikkert, men de synes å være interessert i Hattfjelldal sin økonomiske medvirkning. 
Det fremgår av Vefsn sitt vedtak at de vil bruke av næringsfondet til dette tiltaket. 
Saksbehandler er usikker på om dette er et område som vil komme innenfor regelverket til 
Hattfjelldal kommune når det gjelder næringsfond. Fokuset i våre fond er at de skal brukes for å 
fremme næringslivet innefor kommunen. Det kan for næringslivsbedrifter være et pre at det kan 
reklameres med ei elv hvor det er mulighet for laksefiske. Fordelene med å inngå i et slikt 
prosjekt er at det blir utarbeidet en forvaltningsplan for vassdraget til det, eventuelt, blir 
friskmeldt, samt at de trapper og vandringshinder som er opp gjennom elva blir istandsatt slik at 
laksen kan komme seg opp hit. Slik sett kan det ha betydning for lokalt næringsliv og også som 
et ledd i bolyst. 
Ulempen er at en gjennom deltakelse i slike ad hoc prosjekter ikke har reell innflytelse på hva 
pengene går til, bortsett fra de tilsendte arbeidsmål. Det kan det eventuelt settes vilkår om når 
en tar stilling til om Hattfjelldal Kommune skal gi tilskudd til denne stillingen. 
 
Nedenfor er sakset Vefsn kommunes vedtak av 12.09.2012: 
 
”145/12 

OPPRETTELSE AV STILLING SOM FISKEFORVALTER VEFSNA 

REGIONEN 

Kommunestyret behandlet i møte 12.09.2012 

Kommunestyret vedtak: 

Vefsn kommunestyre går inn for opprettelse av 20% stilling som fiskeforvalter for Vefsna 

regionen fra 010113, med siktemål å få etablert grunnlag for 100 % stilling fra 010118. Det er 

et siktemål at fremtidig organisering og ansvarsplassering for forvaltning av elvene i Vefsna 

regionen utarbeides innen utg. av 2014. 

Opprettelsen forutsetter at Grane og Hattfjelldal tilslutter seg opprettelsen av en slik 

interkommunal stilling. 

Stillingen forutsettes finansiert slik: 

Vefsn Laks Årlig fra 2013 kr. 65.000 

Vefsn kommune Årlig fra 2013 kr. 50.000 

Grane kommune Årlig fra 2013 kr. 25.000 

Hattfjelldal kommune Årlig fra 2013 kr. 25.000 

Vefsn kommunes andel finansieres med årlig avsetning fra Vefsn kommunes næringsfond - 

Vefsna 2013 – 2017. 

Begrunnelse: 

Frem til friskmelding av elvene i Vefsna regionen (2017 eller 2018) vil det totalt med 
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behandling og reetablering ha medgått ca. 300 mill. kroner. 

For å sikre en størst mulig optimaleffekt er det av avgjørende betydning at det i løpet av årene 

frem til friskmelding etablereres en optimal organisering or forvaltning og kultivering av de 

berørte elvene. 

Med en optimal organisering av forvaltning vil friskmeldte vassdrag ha et årlig 

inntektspotensiale på minst 150 mill kr.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Som det fremgår av Vefsn kommune sitt vedtak er det et siktemål at denne stillingen skal bli 
100 % fra 01.01.2018. Skal Hattfjelldal kommune også da være med på finansieringen når en er 
kommet dit. Bordet fanger, eller? 
  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
En årlig utbetaling til MON på kr. 25.000 vil bety 25.0000 kroner mindre til eventuelle andre 
tiltak. 
 
Kontering: 
601. 325.13700 
601.325.19533 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det en her skal ta stilling til er hvorvidt Hattfjelldal kommune skal være medfinansiør i en 20% 
stilling hos MON. 
 
Alt. 1 
Hattfjelldal kommune støtter Vefsn kommunes forslag om opprettelse av 20 % stilling som 
fiskeforvalter i Vefsna vassdraget med MON KF som arbeidsgiver for perioden 2013-2017. 
 
Hattfjelldal kommune sin andel finansieres med kr. 25.000,- pr. år fra kommunalt næringsfond. 
 
Det forutsettes at Vefsnlaks AS, Vefsn kommune og Grane kommune bidrar med finansiering 
som i tilsendt finansieringsforslag. 
 
Før den årlige andel utbetales, settes det som vilkår at fiskeforvalter avgir en årlig 
tilbakemelding på planlagte og utførte tiltak i den lakseførende strekning innenfor Hattfjelldal 
Kommune. Dette gjøres overfor Hattfjelldal kommunestyre. 
 
Hattfjelldal Kommune sin andel dekkes av næringsfondet. 
 
Alt. 2 
Hattfjelldal kommune vil avvente sin tilslutning til forslaget om opprettelse av 20 % 
fiskeforvalterstilling inntil stillingsinnhold og arbeidsområde er nærmere konkretisert.  
 
 
Jan Inge Helmersen 
skogbrukssjef 
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Vefsnafondet Hattfjelldal 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 005/13 

Kommunestyret 13.02.2013  

  
 
Rådmannens innstilling 
 
Hovedutvalget for Næring, natur og miljø ser det ikke hensiktsmessig å endre nåværende 
retningslinjer for utbetaling fra Vefsnafondet, da regelverket allerede dekker de formelle krav 
som stilles til forvaltning av fondet.  
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Etter diskusjon i utvalget landet det på saksframstillingens alternativ 4. Dette som innstilling til 
Kommunestyret.  
 
NNM-005/13 Vedtak: 
Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Nåværende tekst i tilsagnsbrevet blir stående og følgende setning blir føyet til: 
For investeringstiltak som det tar tid å gjennomføre, kan utbetaling skje i flere deler etter hvert 
som det mottas rapport og regnskap om fremdriften. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjente habilitetsutfordringer i forvaltningen. 
 
 
Oppsummering av saken: 
Ordfører har bedt rådmann, i e-post av 11.01.2013 å legge fram sak for HNNM med ulike alternativer 

som da kan ende i en innstilling til kommunestyret der dagens regelverk for Vefsnafondet vurderes, 

eventuelt foreslås endret. Dette med tanke på å ha et regelverk som ikke gjør at næringslivet i 

Hattfjelldal har dårligere rammebetingelser enn i våre nabokommuner. 

Bakgrunnen er at det har fremkommet en viss misnøye med utbetalingsrutinene for fondet. 

 
Saksopplysninger: 
Nåværende regelverk for Vefsnafondet ble vedtatt av kommunestyret 07.09.2011. I samme møte ble 

forslag fra SV/AP om at følgende setning skulle tilføyes regelverket vedtatt: Utbetalingsrutinene for 

tilskudd innvilget fra fondet, skal være lik de rutiner Innovasjon Norge har for utbetaling av tilskudd. 

Nye utbetalingsrutiner for fondet ble vedtatt i formannskapet i møte 09.02.2012. Det er 

utbetalingsrutinene som nå bes tas til ny vurdering.  

I nevnt møte ble følgende ordlag vedtatt:  

Lån og tilskuddet utbetales i to terminer, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Første del kan utbetales 

når halvparten av prosjektet er ferdig. Det kan da utbetales lån/tilskudd tilsvarende den prosentandelen 

avlån/ tilskuddsgrunnlaget som er gått med.  

Søknad om delutbetaling må inneholde spesifisert regnskap som kan sammenholdes med 

kostnadsoverslaget.  

Anmodning om sluttutbetaling kan fremmes når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og revidert 

prosjektregnskap, standard rapporteringsskjema og sluttrapport er sendt inn.  

Rapport og prosjektregnskap skal være bekreftet av revisor i henhold til revisjonsstandard RS 800 

(revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål) som viser at investeringene er 

gjennomført som forutsatt. Finansieringen skal dokumenteres.  

Dersom lån/ tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan regnskapet bekreftes av autorisert 

regnskapsfører. Dersom lån/ tilskuddsmottaker ikke er registrert i Foretaksregisteret, kan regnskapet 

godkjennes av kommunen. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med det 

kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilbudet. Det skal leveres: 

-  ferdigattest ved investering i bygg  

-  oppfyllelse av eventuelle særvilkår. 

Utbetaling av lån kan først skje etter at låneavtale er signert og pantedokumenter er tinglyst.  

Det er hos enkelte kommet fram misnøye med at man ikke kan få utbetalt deler av tilskuddet før 

halvparten av investeringene er dokumentert, og det er særlig setningen om at ”første del kan utbetales 

når halvparten av prosjektet er ferdig. Det kan da utbetales lån/tilskudd tilsvarende den prosentandelen 

av lån/tilskuddsgrunnleget som er gått med.” som ønskes diskutert.  
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I tilsagnsbrevet fra Nærings- og Handelsdepartementet er det presisert at midlene 

disponeres i henhold til NHD sine interne økonomiforvaltningsrutiner og kravene som fremkommer av 

”Bestemmelser for økonomistyring i Staten kap. 2, 3, 4 og 6”.  

I kap. 6.5.5, ledd d) står det:  

Tilskuddene skal utover dette ikke nytes til å regulere virksomhetens likviditet. Det skal ikke være 

anledning til å fremskynde utbetalinger, slik at mottakeren kan plassere tilskudd som rentebærende 

innskudd eller lån for å oppnå inntekter i tillegg itl det bevilgede beløpet.  

Videre står det:  

For investeringstiltak som det tar tid å gjennomføre, kan utbetaling skje i flere deler etter hvert som det 

mottas rapport om fremdriften.  

Administrasjonen mener at statens krav om utbetalingsrutiner er godt ivaretatt i nåværende 

utbetalingsrutiner og regelverk for Vefsnafondet. Det presiseres også at man ønsker i dialog med 

tilskuddsmottakeren å ha et samarbeid om utbetalingene, slik at disse ikke er urimelige, verken med 

hensyn til regelverket som administrasjonen har å forholde seg til eller for tilskuddsmottaker.  

Når det gjelder de betingelser nabokommunene har, så har saksbehandler fått opplyst at Hemnes 

kommune aldri har vedtatt utbetalingsrutiner for Vefsnafondet, og at fondet nå er tømt. 

Administrasjonen i Grane kommune informerte om at i vilkår for utbetaling fra Vefsnafondet hos dem 

står det: ”Tilskuddet kan delutbatales etter hvert som --. Sluttbetaling kan foretas når regnskap og 

sluttrapport /ferdigattest er bekreftet.” De har praktisert at c a 50% utbetales etter at oppstart mv er i 

gang, og enkelte ganger ytterligere 25% når prosjektet etter selvsyn er tilnærmet avsluttingsfasen. 

Sluttbetaling holdes igjen inntil tilskuddsmottaker har levert nødvendige sluttrapporter og regnskap.  

I retningslinjer for næringsfond i Vefsn næringsfond står det om utbetaling: 

a) Oppstartstilskuddet utbetales mot dokumentasjon på at virksomheten er kommet i gang.  

b)Alle andre tilskudd utbetales normalt mot dokumentasjon på medgåte kostnader i samsvar med 

budsjetter som er satt opp i søknaden. 

For større prosjekter kan det avtales utbetalingsplan.  

Det presiseres her at kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes har alle fått samme betingelser i 

tilskuddsbrev og regelverk ved opprettelse av ”Vefsnafond” i respektive kommuner. 

 
Vurdering: 
Administrasjonen anser dagens regelverk som grundig og utfyllende, samtidig som det gir åpning for at 

man kan søke om, eller inkludere i vedtakene, særvilkår vedrørende utbetaling av tilskudd.  

Når kommunestyret først har vedtatt at ”utbetalingsrutinene for tilskudd innvilget fra fondet, skal være 

lik de rutiner Innovasjon Norge har for utbetaling av tilskudd”, vil det virke mot sin hensikt å 

sammenligne våre rutiner med de som er praktisert av nabokommunene.  

Hattfjelldal kommune har nok det grundigste regelverket av kommunene som administrerer 

Vefsnafond, og disse er også best tilpasset de retningslinjer som fondene skal styres etter, jfr 

tilsagnsbrev fra departementet.  
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Det presiseres også at alle de som har mottatt tilskudd fra Vefsnafondet etter at 

formannskapet vedtok tilskuddsbrevet, har godtatt betingelsene i brevet uten kommentarer. At man da 

tenker å komme i etterkant, når det viser seg at eventuelle investeringer som er påbegynt er tunge for 

driften, kan ikke sies å skyldes utbetalingsrutinene i fondet.  

Hver og en av kommunene må til syvende og sist stå ansvarlig for de beslutninger man fatter i egen 

kommune. Hva andre bestemmer må de stå for selv, ovenfor departement og ESA.  

Administrasjonen ser det ikke hensiktsmessig å endre nåværende regelverk, med bakgrunn i denne 

misnøyen. Det kan ikke anses at retningslinjene som Hattfjelldal kommune opererer etter er strengere 

enn nabokommunene sine. Hattfjelldal har også i motsetning til de andre kommunene, mange fond å ta 

av, og Tiltaksfondet for eksempel dekker etablerers behov på best måte i vår kommune.  

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kontering: 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget ser det ikke hensiktsmessig å endre nåværende regelverk, med bakgrunn i denne 

misnøyen, da regelverket dekker de krav som stilles til forvaltning av fondet.  

 
Alternativ 2:  
Hovedutvalget forslår at formannskapet endrer ordlaget i utbetalingsbrevet slik:  
Lån og tilskuddet utbetales i to terminer, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Første del kan utbetales 

når prosjektet er påbegynt, resterende når sluttrapport for prosjektet samt regnskap er godkjent. Det 

kan da utbetales lån/tilskudd tilsvarende den prosentandelen avlån/ tilskuddsgrunnlaget som er gått 

med.  

 
Alternativ 3:  
Hovedutvalget foreslår at formannskapet endrer ordlaget i utbetalingsbrevet slik:  
Lån og tilskuddet utbetales i to terminer, etter skriftlig henvendelse til administrasjonen i. Første del kan 

utbetales når regnskap og rapport for minst 25% av investeringene er godkjent, resterende når 

sluttrapport for prosjektet samt regnskap er godkjent. Det kan da utbetales lån/tilskudd tilsvarende den 

prosentandelen avlån/ tilskuddsgrunnlaget som er gått med.  

 
Alternativ 4:  
Nåværende tekst i tilsagnsbrevet blir stående og følgende setning blir føyet til:  
For investeringstiltak som det tar tid å gjennomføre, kan utbetaling skje i flere deler etter hvert som det 

mottas rapport og regnskap om fremdriften.  

 
 
 
Sigridur Sigursveinsdottir 
Næringsrådgiver 
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Støtte til EM i snøscootercross 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 006/13 

Formannskapet 27.02.2013  

  
 

   

Rådmannens innstilling 
 

1. Hattfjelldal snøscooterforening innvilges fri leie av arealer og lokaler til 
Europamesterskapet i snøscootercross 9. og 10. februar 2013. (Fotballbanen er unntatt 
i arealet rundt skolen.) Det innvilges bruk av næringsrådgiver i 75 timer. 
Næringsrådgiver skal brukes som økonomi- og sponsoransvarlig. 

2. Det ytes tilskudd til materiell for å oppgradere og tilpasse området ved skistadion til 
flerbruksformål, begrenset oppad til kr 20.000,-. Tilskudd utbetales etter fremlagt 
regnskap og anses som påkostning av kommunal eiendom. 

3. Det ytes tilskudd på kr 50.000,- til å profilere snøscooterløypene i Hattfjelldal kommune. 
Tilskuddet utbetales etter fremlagt dokumentasjon på profilering og regnskap. 

4. Tilskuddet dekkes av næringsfondet.  
 
Tilskudd til materiell konteres:  12500.695.381 
     -19533.695.381 
Tilskudd til markedsføring konteres:  12700.600.325 
     -19533.600.325 
 
05.02.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Bolstad ønsket en protokolltilførsel som han formulerte slik: 
”Protokollføres: 
Morten Bolstad ber om at det protokollføres at saksframlegget i saken foreligger så sent at det i 
realiteten ikke kan forståes at man har et reelt valg på en del punkter i innstillinga. Dette på 
punktene som kunne vært tatt administrativ.” 
 
NNM-006/13 Vedtak: 

1. Hattfjelldal snøscooterforening innvilges fri leie av arealer og lokaler til 
Europamesterskapet i snøscootercross 9. og 10. februar 2013. (Fotballbanen er unntatt i 
arealet rundt skolen.) Det innvilges bruk av næringsrådgiver i 75 timer. Næringsrådgiver 
skal brukes som økonomi- og sponsoransvarlig. 

2. Det ytes tilskudd til materiell for å oppgradere og tilpasse området ved skistadion til 
flerbruksformål, begrenset oppad til kr 20.000,-. Tilskudd utbetales etter fremlagt 
regnskap og anses som påkostning av kommunal eiendom. 

3. Det ytes tilskudd på kr 50.000,- til å profilere snøscooterløypene i Hattfjelldal kommune. 
Tilskuddet utbetales etter fremlagt dokumentasjon på profilering og regnskap. 

4. Tilskuddet dekkes av næringsfondet.  
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Tilskudd til materiell konteres:  12500.695.381 
     -19533.695.381 
Tilskudd til markedsføring konteres:  12700.600.325 
     -19533.600.325 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Hattfjelldal snøscooterforening (HSSF) har fått tildelt Nordisk Mesterskap (NM) og 
Europamesterskap (EM) i snøscootercross 9. og 10. februar 2013 og EM i 2014. De søker om 
kommunal støtte i form av leie av arealer og lokaler, bruk av vaktmestertjenester i forbindelse 
med arrangementet, samt bruk av næringsrådgiver som økonomi- og sponsoransvarlig. Videre 
om reint økonomiske tilskudd, midler til materialer og om kassakreditt. 
 
Saksopplysninger: 
Angitt behov for bruk av arealer/lokaler er oppgitt til minst å være fra 2.2. t.o.m. 12.2.2013. 
 
HSSF skal også arrangere Midtnorsk Mesterskap (MNM) på Villmoen 16. og 17. februar 2013.  
 
HSSF har arrangert NM i snøscootercross i 2008 og EM i 2010. Ved begge anledninger har 
Hattfjelldal kommune støttet arrangementet økonomisk og under EM også ved å stille område 
og lokaler til gratis disposisjon. 
 
Før forrige EM-arrangement ble det gjort et omfattende dugnadsarbeid med tilrettelegging av 
arealet i form av grøfting, legging av stikkrenner og omlegging av strømføringer fra luftspenn til 
jordkabler. Det ble også tilkjørt mye snø. Denne viste seg å inneholde noen forurensinger i form 
av sand og grus, som senere skapte problemer for skigåerne, som stod i fare for å få ødelagt 
skisålene. Dette søkes unngått i år ved, i nær dialog med brukerne av skiskytterstadion, å legge 
om traseene for crossen. Noe som i sin tur medfører behov for flere grøfter og materialer for å 
krysse disse. Basert på de erfaringene man gjorde seg under forrige arrangement, ønsker man 
altså å videreføre arbeidet, og utvikle og tilrettelegge området for flerbruk. Skilekeområdet for 
barn og unge blir også utvidet med disse inngrepene/endringene.    
 
 
Vurdering: 
HSSF har listet opp ønske om leie av skistadion, akebakken, området rundt skolen, 
flerbrukshallen og samfunnshuset. Dette har man tidligere imøtekommet fullt ut. Det må 
imidlertid presiseres at fotballbanen tidligere var med som leieobjekt, men at denne ikke er å 
regne med i ”området rundt skolen”. 
 
Innvendingene fra Skiskyttergruppa er i all hovedsak imøtekommet gjennom dialog lagene i 
mellom. 
 
Utvendige arealer har kommunen ikke prissatt verdien av, da dette normalt benyttes fritt. Det 
ligger kanskje et potensial i å ta parkeringsavgift på egnet areal, men dette er ikke regnet på.  
Leie av hall og samfunnshus er prissatt med den verdien som kommunen kunne hatt i inntekt 
ved å kreve leie.  
 
Ønsket om å legge beslag på hele området fra 2.2. t.o.m. 12.2.2013 kan ikke imøtekommes fullt 
ut. Dialogen med andre brukere av skistadion hevdes å være ivaretatt, slik at utvendige arealer, 
unntatt skolegård og parkeringsplasser, må kunne benyttes i tidsperioden som ønsket.  
 
Flerbrukshall og samfunnshus er imidlertid utleid helgen 2. og 3.2. for lenge siden. Man ønsker 
også at lokalen ryddes snarest etter arrangementet, slik at ”normal” bruk igjen kan etableres. 
Dvs. at salgsmessen fjernes umiddelbart etter avsluttet arrangement den 10. februar, slik som 
ved forrige runde. Tapt inntekt beregnes til ca kr 6.000,-. Kommunen vil også ha en utgift til 
renhold og etterarbeid, stipulert til ca kr 10.000,-. 
 
 
Kommunen har ingen vaktmestertjeneste i helgene og finner ikke å kunne pålegge noen slik 
tjeneste for å være behjelpelig ved et slikt arrangement. Akutte behov som skulle oppstå i 
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forbindelse med lokalene, må vi evt. utkommandere mannskap til dersom det 
inntreffer. Øvrige behov bør søkes løst internt i arrangementskomiteen. 
 
Tidligere arrangement har vært utmerket gjennomført og fått gode skussmål i miljøet. Lokalt 
næringsliv har gode erfaringer, men det stilles likevel spørsmål om ikke dette har et større 
potensial som markedsføring både før, under og, ikke minst, etter avviklet arrangement. 
Kommunen har nylig tilsatt næringsrådgiver med kompetanse på markedsføring og ser verdien 
av et slikt arrangement for det lokale næringslivet i sin helhet. Derfor vurderer man å kunne 
støtte arrangementet ved at næringsrådgiveren benytter sin arbeidstid til å bistå som økonomi- 
og sponsoransvarlig. Det settes et tak på bistanden med inntil 75 timer til dette arbeidet, 
stipulert til kr 24.000,-. 
 
HSSF sin søknad om finansiering i form av kassakreditt kan ikke imøtekommes. Kommunen har 
tidligere fått søknader om slike ordninger fra andre arrangører, men har konsekvent ikke 
imøtekommet dem. Dette har dannet presedens. 
 
Det er søkt om 50.000,- kroner i rein pengestøtte. NM-arrangementet i 2008 fikk tildelt kr 
45.000,- fra kulturbudsjettet, midler vi ikke lenger har i budsjettet. EM-arrangementet i 2010 fikk 
bevilget midler fra næringsfondet, oppad begrenset til kr 100.000,- + mva, til materiell i 
forbindelse med tilrettelegging av idrettsanlegget, og ble ansett som påkostning av kommunal 
eiendom. Arbeidet ble gjort på dugnad av foreningen.  
 
HSSF er ingen næringsaktør, men profilerer en av landets største forhandlere i scooterbransjen 
gjennom sitt arbeid. Kommunen er med i prøveprosjektet med scooterløyper og har gjennom 
mange år profilert seg som snøscooterkommune. Kanskje kan man se dette arrangementet som 
en konsekvens av, og ei videreføring av, tidligere markedsføring. I budsjettet for EM-
arrangementet er det regnet utgifter til TV-produksjon og markedsføring på til sammen 
150.000,-.  
 
Næringsfondet (Kraftfondet) har tidligere vært brukt til markedsføring av kommunen. Dersom 
man velger å se arrangementet som en markedsføring av kommunens løypenett og ønsker å 
støtte arrangementet med omsøkt beløp; kr 50.000,-, kan man sette som kriterium at 
løypenettet vårt skal profileres i all omgang med pressen, før, under og etter arrangementet.  
Vedtekter for næringsfondet i Hattfjelldal: Pkt 2. Formål, lyder: ”Fondet skal fortrinnsvis 
anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale fellestiltak.”   
 
Et slikt internasjonalt arrangementet genererer inntekt til næringslivet i kommunen og regionen 
for øvrig, i det at aktører innen bransjen både fra Vefsn og Hemnes gjerne deltar. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ved bruk av næringsrådgiver legger man beslaglag på hennes arbeidstid, men det er 
forhåpentligvis godt anvendt tid, til gode for vårt næringsliv. 
 
Økonomiske konsekvenser ved de forskjellige innrømmelsene: 
Leie av Hattfjelldalshallen og samfunnshuset, tapt inntekt:   kr  6.000,- 
Renhold og etterarbeid:      ”  10.000,-  
Bruk av næringsrådgiver:      ”  24.000,-  
Tilskudd til markedsføring:      ”  50.000,- 
Tilskudd til materiell brukt under tilrettelegging av området:   ”  20.000,- 
Sum                         kr 110.000,- 
 
 
Kontering: 
Verdien av kommunale tjenester settes til kr 40.000,- og går inn i driften. 
Tilskudd til materiell konteres:  12500.695.381 
     -19533.695.381 
Tilskudd til markedsføring konteres:  12700.600.325 
     -19533.600.325 
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Konklusjon/anbefaling: 

 
1. Hattfjelldal snøscooterforening innvilges fri leie av arealer og lokaler til 

Europamesterskapet i snøscootercross 9. og 10. februar 2013. (Fotballbanen er unntatt i 
arealet rundt skolen.) Det innvilges bruk av næringsrådgiver i 75 timer.  
Næringsrådgiver skal brukes som økonomi- og sponsoransvarlig. 

2. Det ytes tilskudd til materiell for å oppgradere og tilpasse området ved skistadion til 
flerbruksformål, begrenset oppad til kr 20.000,-. Tilskudd utbetales etter fremlagt 
regnskap og anses som påkostning av kommunal eiendom. 

3. Det ytes tilskudd på kr 50.000,- til å profilere snøscooterløypene i Hattfjelldal kommune. 
Tilskuddet utbetales etter fremlagt dokumentasjon på profilering og regnskap.  

4. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. 
 
Tilskudd til materiell konteres:  12500.695.381 
     -19533.695.381 
Tilskudd til markedsføring konteres:  12700.600.325 
     -19533.600.325 
 
 
 
 
 
 
Bjarne Haugen 
Avdelingsleder 


