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Møtebok 
for 

 

 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 13.02.2013 
Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
Medlemmer: 
 AP - Asgeir Almås (ordfører) 

AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) 
AP - Finn Ove Hofstad (representant) 
AP - Sølvi Andersen (representant) 
AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) 
AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) 
AP – Frode Andre Johansen (representant) 
SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) 
SP – Harald Lie (representant) 
SP – Tone Waaler (representant) 
SP - Kjetil Sjåvik (representant) 
SP – Mathias Sjåvik (representant) 
SP - Terje Daleng (representant) 
SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) 
SV – Ingjerd Hagen (representant) 
SV - Bjørnar Hansen (representant) 

 
Forfall: 

SP – Mirjam Holta (representant) 
 

Vara: 
 SP – Bjørg Heidi Johansen (vararepresentant) 
 
Fra Administrasjonen møtte: 
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Mona Vik Larsen 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak nr. Sakstittel 
001/13 Referatsaker 
002/13 Søknad om fritak som medlem i Forliksrådet. 
003/13 Midlertidig tiltak for økt virkeslager for Arbor Hattfjelldal AS 
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004/13 Søknad om unntak fra maks botid og økt husleie. 
005/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013-2015 
006/13 Skatteregnskap 2012 
007/13 Vedtekter for SFO i Hattfjelldal kommune 
008/13 Tilsetting Rådmann 
009/13 Vefsnafondet Hattfjelldal 
010/13 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal 
011/13 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 30 bnr. 8 
012/13 Søknad om endring av konsesjonsvilkår - gnr 58 bnr 9 i Hattfjelldal 
013/13 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen 
014/13 Nasjonalparkstyre for Børgefjell NP og Austre Tiplingan LVO- oppnevning av 

kommunale representanter 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 



 Side 3 av 56 

 
 

 

Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/206 
13/1019 
Mona V. Larsen 
06.02.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 001/13 

 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
KS-001/13 Vedtak: 
Referat/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 

Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/87 S 04.01.2013  Tilsetting kommunelege II 

2 13/95 S 06.01.2013  Delegasjon hjertestarter 

brann 

3 13/905 I 01.02.2013 Kommunal- og 

regionaldepartement

et 

Elektronisk innbyggerinitiativ 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-033 
11/215 
13/40 
Marit Hatten 
01.02.2013 

 

Søknad om fritak som medlem i Forliksrådet. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 002/13 

  
 

Ordførers innstilling 
Åke Sæterstad fritas fra sitt verv som fast medlem av Forliksrådet. 
Som nytt medlem for perioden 2013 – 2017 velges: 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra AP/SV: Arnfinn Aasen rykker opp som fast medlem nr. 2.  
Silje Vollan Rustad går inn som varamedlem  3. 
 
Ordførers forslag på innstilling og AP/SV sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
KS-002/13 Vedtak: 
Åke Sæterstad fritas fra sitt verv som fast medlem av Forliksrådet. 
Som nytt medlem for perioden 2013 – 2017 velges:  
Arnfinn Aasen rykker opp som fast medlem nr. 2. 
Silje Vollan Rustad trer inn som varamedlem nr. 3. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
25.01.2013 62509 Søknad om fritak som fast medlem av forliksrådet i Hattfjelldal 
06.02.2013 62921 Forslag på nytt medlem 
 
 
Oppsummering av saken: 

I kommunestyresak 073/12 ble det vedtatt: 

Som forliksråd for perioden 01.01.13 – 01.01.2017 velges: 
Medlemmer: 

1. Hilde Dalen (leder) 
2. Åke Sæterstad 
3. Stine R. Engdal 

 
Varamedlemmer: 

1. Arnfinn Aasen 
2. Ivar Reinfjell 
3. Mette Gjørsvik 

 
 
Saksopplysninger: 
Åke Sæterstad har søkt om fritak som fast medlem i Forliksrådet. 
 
Kommuneloven § 15 Uttreden. Suspensjon: 
Pkt.  2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten 
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Åke Sæterstad fritas fra sitt verv som fast medlem av Forliksrådet. 
Som nytt medlem for perioden 2013 – 2017 velges: 
 
 
 
 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-L10, TI-&30 
12/1496 
13/337 
Karl-Olav 
Bostad 
16.01.2013 

 

Midlertidig tiltak for økt virkeslager for Arbor Hattfjelldal AS 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 006/13 

Kommunestyret 13.02.2013 003/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  

 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- pr. m2. 
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra SP: 

1. Det forutsetter at Arbors behov for lagringsplass avklares i reguleringsplanen som skal  
utarbeides.  

2. Kommunen forventer at leieavtalen på det midlertidige lageret på flyplassen avsluttes 
etter 3 år. 
 

Tilleggsforslag 1, enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslag 2, falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra ordfører: 

Det gis midlertidig tillatelse til lagring av virke på flyplassen i 150 meter lengde i tillegg til 
dagens avtale med bruk av 150 meter av østre del av flyplassen til virkeslager.  
Tillatelsen gis til 01.06.2013. 

 
Tilleggsforslaget vedtatt med 3 mot 2 stemmer 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra SP:  Saken forelegges Kommunestyret 13.02.13. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
FS-006/13 Formannskapets innstilling: 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  

 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- pr. m2. 
 
Det forutsetter at Arbors behov for lagringsplass avklares i reguleringsplanen som skal 
utarbeides. 
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Det gis midlertidig tillatelse til lagring av virke på flyplassen i 150 meter lengde i 
tillegg til dagens avtale med bruk av 150 meter av østre del av flyplassen til virkeslager.  
Tillatelsen gis til 01.06.2013. 
 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Forslag fra AP/SV om å endre 2. avsnitt i formannskapets innstilling: 
«Årlig leiepris settes til 5 % av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- pr. m2.» 
 
Forslag på endring enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra gruppen SP: Siste avsnitt i formannskapets innstilling fjernes. 

 
Forlaget på endring fra gruppen SP falt med 9 mot 8 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra gruppen SP: 
«Arbor Hattfjelldal AS står økonomisk ansvarlig for å utbedre eventuelle skader virkelagringen 
kan ha på flyplassen.» 
 
SP sitt forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med møtebehandlingens endringer, enstemmig vedtatt. 
 
KS-003/13 Vedtak: 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  

 
Årlig leiepris settes til 5 % av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- pr. m2 
 
Det forutsetter at Arbors behov for lagringsplass avklares i reguleringsplanen som skal 
utarbeides. 

 
Det gis midlertidig tillatelse til lagring av virke på flyplassen i inntil 150 meter lengde i tillegg til 
dagens avtale med bruk av 150 meter av østre del av flyplassen til virkeslager.  Tillatelsen gis til 
01.06.2013. 
 
Arbor Hattfjelldal AS står økonomisk ansvarlig for å utbedre eventuelle skader virkelagringen 
kan ha på flyplassen. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
22.01.2013 62206 Foto 1.pdf 
22.01.2013 62205 Vedlegg 1: Virkeslager på Hattfjelldal flyplass 2003.pdf 
22.01.2013 62204 Vedlegg 2: Hattfjelldal flyplass, innkorting av terskel 2001.pdf 
22.01.2013 62203 Vedlegg 3: Lagerområder for virke stilt til disposisjon i 2012.pdf 
22.01.2013 62202 Vedlegg 4: VFR manual, Hattfjelldal flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62201 Vedlegg 5: Klaringsplanets stigning for flyging.pdf 
22.01.2013 62200 Vedlegg 6: Konsekvenser for utvidelse av virkeslager på Hattfjelldal 

flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62199 Vedlegg 7: Konsesjon for Hattfjelldal flyplass, Vollen.pdf 
22.01.2013 62198 Vedlegg 10: Flomsonekart 10-årsflom.pdf 
22.01.2013 62197 Vedlegg 11: Høydemeter Kjerkstavannet.pdf 
19.12.2007 6701 Avg.nr.419-8006, Hattfjelldal prestegard, gnr. 1, bnr.4, kjøp av 

industriarealer ved flyplassen 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
Vedlegg 8: Søknad om videre drift av industrideponi. 
Vedlegg 9: Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr - kopi  
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
6 X 08.12.2006 x Søknad om videre drift av industrideponi. 
5 X 11.11.2011 Fylkesmannen i 

Nordland 
Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelseog 
innkreving av kontrollgebyr - kopi 

1 I 27.09.2012 Arbor-Hattfjelldal A/S Arealplan 
2 S 26.11.2012  Behovsbeskrivelse over arealbehov for Arbor, 

sentrumsnært landbruk og andre brukere av 
området mellom Elsvasselva og sentrum. 

4 I 16.01.2013 Luftsporten i 
Hattfjelldal 

Konsekvenser for utvidelse av virkelager på 
Hattfjelldal flyplass, Vollen 

 
 
Saksopplysninger: 
Arbor har i brev 27.sept 2012 i forbindelse med arealplan ytret ønske om å få disponere større 
del av flyplassen til virkeslager. Området som ønsket disponert er vist i Arealplan i vedlegg 
Foto1. 
 
I kommunestyrets møtebehandling den 19.12.2012 stilte kommunestyret seg positiv til at det ble 
iverksatt midlertidige tiltak for å løse Arbors arealbehov inntil ferdig plan for området foreligger.  
 
Den 21. desember ble ordføreren kontaktet av SB skog som er selger av Statskog sin skog i 
Norge. De er i forhandlinger med Arbor om ny avtale. Arbor er interessert i å kjøpe slipen som 
avvirkes på Helgeland, men har uttalt at de ikke har lagringsplass før tidligst i April.  
SB skog sier de må få ut skogen fortløpende og kan ikke vente til i april med å få den innmålt på 
Arbor. Finnes det ikke en løsning så vil de selge til en annen kjøper. SB skog sier det er snak 
om ca 10.000 fm3 og det trenges ca 5 da til å lagre på. 
 
Den 4. Januar 2013 ble det gjennomført møte med SB skog og Arbor om midlertidig virkeslager 
for å ta i mot 10.000 fm3 virke i vinter. Fra kommunen deltok ordføreren og NTK- leder Bjarne 
Haugen. Det ble i møtet sagt at det kun er flyplassen som har areal som kan disponeres til en 
øyeblikkelig løsning. Virket som kommer inn i vinter må lagres i 12- 14 måneder. 
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Driftsmessig prioriterer Arbor en forlengelse av dagens midlertidige avtale på 150 lengdemeter 
av flyplassen i hele dens bredde samt utvidelse med nye 150 lengdemeter. 
Det vil gir rom for 10.000 fm3 virke og nødvendig areal til fremkomst for lastemaskiner og 
tømmerbiler. Arbor er innstilt på å bruke minst mulig areal, men i ytterste fall vil det måtte lagres 
150 meter i tilegg til dagens avtale. 
 
 
Vurdering: 
Saksbehandler har i forbindelse med saken sett på flere muligheter for midlertidige økt 
lagringsplasser for virke i nærliggende område til fabrikken og eventuelle mulige konsekvenser 
ved lagring.  
 
Følgende kriterier for lagringsplassen bør tilfredstilles: 
 

 For SB skog er det viktig at virket kan bli mottatt raskt og blir innmålt uten mellomlagring.  
 

 For Arbor sin del er det viktig å holde transportkostnadene nede slik at virket kan kjøres 
inn i produksjonen med lastbærer uten omlastning av virkeslageret for å nå det aktuelle 
virket som skal benyttes i produksjonen.  

 

 For andre brukere av flyplassen er det viktig at flyplassen minimum kan benyttes som i 
dag og på sikt med full lengde med hensyn til optimal bruk og sikkerhet. 

 

 For beboere og nyetableringer i sentrum samt tilreisende er det viktig at området mellom 
Arbor og sentrum fremstår penest mulig. 

 
 

 
 
Forlengelse av midlertidig virkeslager på Flyplassens østre side: 
 
Arbor har i dag en midlertidig avtale fra 2003 for 150 meter for midlertidig virkeslager på 
flyplassen (vedlegg 1). Avtalen har en gjensidig oppsigelses frist på 1 år fra begge parter. 
Vedtaket ble fattet i kommunestyre den 26.02.2003 og er en forlengelse av den midlertidige 
avtalen fra formannskapsmøtet den 17.01.2001 (vedlegg 2) 
 
Vedtak i kommunestyret – 26.02.2003: 
 

1. Hattfjelldal kommune har som mål å bevare den ressurs flyplassen representerer for 
framtidig flyvirksomhet og diverse motorrelatert virksomhet i kommunen. 

2. Det er et mål at det snarest etableres annet lagringsområde for Arbors virke, og 
Hattfjelldal kommune vil medvirke til å undersøke hvilke muligheter som kan gi gode 
løsninger for Arbor A/S 

3. Arbor A/S innvilges inntil videre å leie deler av flyplassen til lagring av trevirke, i samsvar 
med de betingelser og sikkerhetskrav som er godkjent av luftfartsverket. 

4. Gjensidig oppsigelsesfrist for leieavtalen settes til 1 år. 
5. Det forutsettes at sikkerhetskravene i forhold til flyvirksomheten oppfylles fult ut ved 

virkeslagringen. 
 
Det er i ettertid fra kommunens side stilt til disposisjon store områder hvor det i dag lagres virke 
for å imøtekomme Arbor ønske om økt virkeslager. Det lagres i dag på kommunens eiendom 
uten leiekostnader for Arbor og omfatter lagring på et område på ca 3 da. mellom ny og gammel 
vei til Steinar Olsen og et området på ca13 da. mellom Hattfjelldal Maskin sin tomt og flystripen 
(vedlegg 3).   
 
Dagens virkeslager på flyplassen har etter punkt 5 i avtalen en effektiv lagringslengde for virke 
på 66 m når det lagres i 4,2 meters høyde. Dagens godkjente landingsområde har en lengde 
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mellom tersklene på 715 m samt 30 m sikkerhetssone i hver ende (vedlegg 4). 
Klaringsplanets stigning for flyging er satt til 1: 20 (vedlegg 5), avstanden fra sikkerhetssonens 
start til virkelagrets høyde på 4,2 meter blir da 84 meter.  
 
Effektivt areal for lagring i 4.2 meters høyde ved utvielse blir da 66 + 150 = 216 meter. 
Utvidelsen legger beslag på 150 x 50m = 7,5 da 
Dette gir et totalt areal på 216 x 50 = 10.75 da for lagring i 4,2 meters høyde. 
 
En utvidelse av lagringsplassen med 150 meter vil da gi en banelengde på  
715 – 150 = 565 meter pluss en sikkerhetssone på 2 x 30 meter. 
 
En banelengde på 565 meter vil gi store begrensninger i bruken av banen. En del av brukerne 
av flyplassen i dag kan da ikke benytte banen pga. kort banelengden (vedlegg 6). 
 
Ved utvidelse av dagens virkeslager på flystripen må Hattfjelldal kommune jf § 2 i 
konsesjonsvilkårene for Hattfjelldal Flyplass, Vollen (vedlegg 7) søke om ny konsesjon for 
driften av flyplassen.  
  
 
Muligheter for lagring på Arbors avsluttede deponi: 
 
Saksbehandler har her lagt til grunn Miljøteknisk undersøkelse og stedsspesifikk risikovurdering 
og Søknad om videre drift av deponi frem til 2009, utarbeidet av Norconsult på vegne av Arbor 
– Hattfjelldal AS (vedlegg 8). Avfallsdeponiet utgjør i dag ca 20 mål av området, ref. Norconsult 
rapport fra 1.11.2006 for avslutting av deponiet. Fylkesmannen i Nordland har lagt denne til 
grunn for sin anmerking 2 i sin rapport fra tilsynet som ble gjennomført den 14. oktober 
2011(vedlegg 9). 
 
Det fremgår i Miljøteknisk undersøkelse og stedsspesifikk risikovurdering, og Søknad om videre 
drift av deponi frem til 2009 at: 

 Deponimassene kan ligge slik de ligger i dag under forutsetning at området er reservert 
til industriformål også i fremtiden.  

 Dersom det i fremtiden skal utføres vesentlige gravearbeider innenfor eiendommen, må 
det innhentes nødvendig grave- og håndteringstillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

 Ved endret arealbruk må det gjennomføres en ny risikovurdering med endrede 
forutsetninger.  

 Det anbefales også at vannkvaliteten nedstrøms fyllinga overvåkes årlig mht. ulike PAH-
utslipp (bl.a. kreftfremkallende benso(a)pyren) og tungmetaller. 

 Rutiner og krav i forbindelse med omlasting bør utarbeides for å unngå spill og søl fra 
maskiner og større biler, sier Norconsult bl.a. 

 
Høyspentlinja sperrer i dag for lagring av virke på deler av området og er sikkerhetsrisiko for 
maskinkjører samt tømmerbiler. En flytting av linja gir mulighet for utvidet virkesområde på 
tippen. For legging av høyspentkabel, i og gjennom deponiområdet må det på forhånd 
innhentes nødvendig grave- og håndteringstillatelser fra forurensningsmyndighetene slik at 
forurensede masser ikke spres til andre områder.  
 
Avtale om bruk av resterende område, overskytende de 10 dekarl som festet i dag angir, må 
gjøres med grunneier. Det må inngås avtale mellom Arbor Eiendom AS og 
Opplysningsvesenets fond, for å sikre langsiktig bruk av området til industriformål for Arbor – 
Hattfjelldal AS. 
 
Ut fra dagens tilstand er ikke området øst i en slik befatning at det umiddelbart kan benyttes 
som virkeslager med hensyn til fare for spredning av forurensede masser. Dette området bør 
opparbeides etter Norconsult forslag for avslutning av deponiet slik at det kan nyttes til 
industriformål/virkeslager i årene som kommer av Arbor. 
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Lagring på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved Kjerkstavannet. 
 
Området har en lengde på 350 m og minimumsbrede på 20 m og grunneier er Hattfjelldal 
kommune. Området er registrert i matrikkelen med arealformål A (annet). Arealet er ikke leid 
bort men det høstes i dag for å begrense gjengroing.  
 
Området er per i dag ikke flomsikkert, ved flom kan Kjerkstavannets vannstand stige opp til vei 
nivået på det midtre området.  Midtre område kan da få etter NVE sitt flomsonekartet for 10 års 
flom (vedlegg 10), få en gjennomsnittelig vannstand på 50 - cm i forhold til bakkenivået i 
flomperioden med høyest vannstand under vårflom (vedlegg 11). For permanent bruk av 
området bør arealet oppfylles med steinmasser slik at området blir flomsikkert.  
 
Ved full utnyttelse av lengden på 350 m og med 3 rader a 4.5 meters bredde med en høyde på 
4.2 meter vil virkeslagere kunne romme ca 20.000 m3. Dette utgjør ca 13000 fm3 virke og er 
tilstrekkelig stort for det midlertidige behovet Arbor har for lagring.  
Det er 4 kummer for avløpsvann i området som må hensyns tas ved lagring slik at disse har 
tilkomst for spyling på høsten 2013. Disse bør hensynas på samme måte som kummer på 
eksisterende lagerområde mellom fabrikk og flyplass. 
Dette vil redusere virkelagerets mengde med et par tusen fm3.  
 
Transport til og fra området vil her foregå på vinters tid på telet mark slik at skader på flyplass, 
vei og mark er minimale.  I denne perioden av året er ikke andre brukere berørt av transporten. 
Lagret har ingen innvirkning på bruken av flyplassen på vår, sommer og høst da området ligger 
utenfor sikkerhetssonen for flyplassen og dens bruk. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Hattfjelldal kommune har i de senere år brukt en del midler for å sikre arealer for industri og 
næringsformål (vedlegg 12). Opplysningsvesnets fond operere i dag med en festeleie på 6,75 
% av salgsum for aktuelle arealet. Ved kjøp av arealer i 2007 betalte kommunen 26 kr,- pr. m2 
+ 5900,- i omkostninger for arealet øst for Arbor. En leiepris på 5% av m2 prisen anses derfor 
som aktuelt for utleie til industri og næringsvirksomhet i dette området. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
 
Saksbehandler finer det her riktig å fremlegge følgende anbefaling til formannskapet som 
løsning på det akutte lagringsproblemet som Arbor har: 
 
Opprettelse av midlertidig virkeslager på sørsiden av vei fra flyplass til pumpestasjon ved 
Kjerkstavannet for en periode på 3 år.  
 
Årlig leiepris settes til 5 % pr. m2 av kjøpesummen for områder til industri som i 2007 hadde en 
kostnad på kr 26,- per m2.  
 
 
 
 
 
Karl-Olav Bostad 
avdelingsingeniør 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-613 
12/438 
13/323 
Stian Skjærvik 
16.01.2013 

 

Søknad om unntak fra maks botid og økt husleie.  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 004/13 

Kommunestyret 13.02.2013 004/13 

  
   

Rådmannens innstilling 
Søknad fra kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen om unntak fra bestemmelser om botid 
og husleieøkning, imøtekommes ikke.  
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Forslag til ny innstilling lagt frem i møte: 
Boligen er forbeholdt til kommunelege I og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie boligen så 
lenge hun har stillingen.   
Regelverket om husleieøkning skal følges. 
 
Ny innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-004/13 Formannskapets innstilling: 
Boligen er forbeholdt til kommunelege I og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie boligen så 
lenge hun har stillingen.   
Regelverket om husleieøkning skal følges. 
 
 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Tone Waaler ønsker sin habilitet vurdert. Representanten Waaler fratrådte ved behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. Habilitetsspørsmålet ble diskutert, og kommunestyret fattet følgende 
vedtak i saken om habilitet:  
Kommunestyret finner at representanten Waaler er inhabil i saken, etter forvaltningsloven § 6 
andre ledd. 
Vararepresentant Benny Gullholm tiltrår under behandlingen. 
 
Stine Reinfjord Engdal ønsker sin habilitet vurdert. Representanten Engdal fratrådte ved 
behandlingen av habilitetsspørsmålet. Habilitetsspørsmålet ble diskutert, og kommunestyret 
fattet følgende vedtak i saken om habilitet:  
Kommunestyret finner at representanten Engdal er inhabil i saken, etter forvaltningsloven § 6 
andre ledd. 
 
Forslag på ny innstilling fra gruppen AP/SV: 
«Søknad fra kommuneoverlege Britt B. Petersen om unntak fra bestemmelser om botid og 
husleieøkning, imøtekommes ikke. 
 



 Side 13 av 56 

Boligen er forbeholdt kommunelege 1 og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie 
boligen så lenge hun har stillingen.» 
 
Formannskapet trekker sin innstilling. 
 
AP/SV sitt forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-004/13 Vedtak: 
Søknad fra kommuneoverlege Britt B. Petersen om unntak fra bestemmelser om botid og 
husleieøkning, imøtekommes ikke. 
 
Boligen er forbeholdt kommunelege 1 og Britt B. Petersen vil fortsatt kunne leie boligen så 
lenge hun har stillingen. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
17.01.2013 62026 Søknad om unntak om maks botid og straffegebyr 
 
 
 
Saksfremlegg: 

Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen (BBP) har i epost datert 03.01.13 søkt om unntak 

fra kommunestyrets bestemmelse om husleieøkning i k.sak 011/10. Som begrunnelse oppgis at 

hun eier hus i Sverige og at hun ser det ulikt å eie og vedlikeholde bolig også i Hattfjelldal. 

Se vedlegg. 

 

I K-sak 011/10 den 21.04.2010 gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

Kommunale utleieboliger 

1. Husleien tilpasses markedspris, økningen skjer i henhold til husleielovens 
bestemmelser. 

2. I Hattfjelldal sentrum innføres det maks botid på 5 år. Etter 3 år økes husleien med 
10 %, og etter 5 år økes husleia med 20 % For nåværende leietakere regnes maks botid 
fra 1.1.2010 

Unntak fra dette vedtaket ble ikke diskutert. 

Nå har det gått 3 år siden vedtaket og BBP og flere andre leietakere får økt husleien med 10 % 

fra 1. februar i år.  

Bakgrunnen for vedtaket i k.sak 011/10 var hensynet til markedsprising av utleieboliger, samt 

stimulering til anskaffelse av egen bolig. 

I arbeidsgiverpolitisk plan har kommunestyret slått fast at kommunen skal være behjelpelig med 

bolig til nyansatte, men man har ikke tatt stilling til botilbud i rimelig bolig over lang tid. 

 
Vurdering:  
Det vil nesten være umulig å gå inn i en prosess der vi skal definere hvem som skal få eller ikke 
få unntak fra maks botid på bakgrunn av viktig stillinger i kommunen.  Det som er rett i dag, er 
antagelig feil om kort tid. 
 
Hvorvidt kommunal utleiepolitikk skal inngå som mulig tiltak for å rekruttere og bibeholde i 

stillinger, er dels regulert i avtaleverket, men ikke spesifikk tatt stilling til i kommunale 

retningslinjer.  

 

Slik jeg tolker vedtaket er det ønskelig at leietakeren flytter ut etter 5 år, men vedkommende kan 

fortsette å bo der, men husleien økes da med 20 %.  
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Husleieøkningen med 10 % som skjer første gang i år har ikke medført noen 

utflytting. Hva som skjer om 2 år vet vi ikke.  

 
Man blir ikke kastet ut etter 5 år men husleien øker da med 20 %. Boligen til BBP koster pr. dato 
kr. 7.330,- inkl. 10% økning (kr. 6.664,- før økning). Dette er en stor enebolig i Sveanveien. 
Hvorvidt dette er en høy pris for å leie en enbolig på ca.200 m2 med 3 soverom og garasje er 
selvsagt en skjønnsmessig vurdering. I Hattfjelldal kan dette virke dyrt, men sett i fht. prisene for 
eksempel i Mosjøen er det ikke dyrt.  
 
Et annet moment som berører utleie til BBP er at hun er registrert som pendler. Dvs. at 
husleiekostnaden er fradragsberettiget og påvirker hennes skattebelastningen. Prisøkningen på 
kr.666,- er derfor ikke netto reell fordi økningen altså gir økt skattefradrag. Netto økning må i fht. 
kommunlegens inntekt (kr.923.000,- eksl. vaktgodtgjøringer) sies å være marginal.  
Kommunen disponerer relativt mange boliger/leiligheter, så flytting i rimeligere bolig kan være et 
alternativ.  
 
Behandlingen av søknaden er prinsipiell og vil danne presedens for senere søknader om 
unntak. 
Saksbehandler mener at det ikke skal gis unntak for kommunestyrets bestemmelser. Skulle 
politisk nivå være av annen mening, bør det vurderes å delegere denne myndigheten til 
rådmannen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
alt 1. Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om maks botid i kommunale utleieboliger. 
 
alt. 2. Eventuelle unntak fra bestemmelsen om maks botid og husleieøkning i kommunale 
utleieboliger avgjøres av rådmannen. 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
ass. rådmann 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-613, TI-&30 
12/1135 
12/7784 
Anne-Margrethe 
Simonsen 
11.01.2013 

 

Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013-2015  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 30.01.2013 003/13 

Kommunestyret 13.02.2013 005/13 

  
   

Rådmannens innstilling 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015 vedtas med de merknader 
som er fremkommet under høringsrunden.  
 
30.01.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Endringsforslag til planen: 

1. Pkt. 1 i tiltaksplanen: Kommunestyret avventer bygging av ungbo-leiligheter og 
vurderer det når en har resultatet etter ombygging av hotellet til leiligheter. 

2. Det settes i gang planlegging for realisering av 6 nye leiligheter i 2013 for bosetting 
av asylsøkere/flyktninger. 
Det bevilges kr. 200.000,- til prosjekteringsarbeidet, bevilgningen dekkes av 
næringsfondet 

 
Innstilling med endringsforslagene, enstemmig vedtatt. 
 
FS-003/13 Formannskapets innstilling: 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015 vedtas med de merknader 
som er fremkommet under høringsrunden, og med endringer foreslått i Formannskapet 
30.01.13. 
 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-005/13 Vedtak: 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015 vedtas med de merknader 
som er fremkommet under høringsrunden, og med endringer foreslått i Formannskapet 
30.01.13. 
1. Pkt. 1 i tiltaksplanen: Kommunestyret avventer bygging av ungbo-leiligheter og vurderer 
det når en har resultatet etter ombygging av hotellet til leiligheter. 
2. Det settes i gang planlegging for realisering av 6 nye leiligheter i 2013 for bosetting av 
asylsøkere/flyktninger. 
Det bevilges kr. 200.000,- til prosjekteringsarbeidet, bevilgningen dekkes av næringsfondet
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen administrativ inhabilitet. 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
06.12.2012 61058 Uttale fra Ungdomsrådet 
14.01.2013 61922 Boligplan 2013-2015 (2).pdf 
 
 
 
Saksopplysninger: 
I formannskapsmøte den 22.08.2012 ble det under orienteringssaker protokollert følgende: 
”Formannskapet ønsker at det skal utarbeides boligpolitisk handlingsplan som grunnlag for 
kommunens videre engasjement i boligbygging”.   
 
Med bakgrunn i formannskapets henstilling nedsatte rådmannen en egen plangruppe med 
mandat til å utarbeide et planforslag.  
 
Plangruppen har bestått av:  
Konstituert rådmann Stian Skjærvik (leder) 
NTK v/Jostein Grandaunet 
PRO v/Sigrid Steinslett 
Integreringsavdelingen v/Sarah Keating 
NAV v/Janne-Britt Nilsskog 
Sosialavdelingen v/Anne-Margrethe Simonsen  
 
En boligpolitisk plan skal være et strategisk verktøy for å planlegge kommunens prioriteringer, 
tiltak og mål innenfor boligområdet.  Planen skal være sentral i utformingen av Hattfjelldal 
kommunes boligpolitikk framover og danne grunnlaget for satsning og prioriteringer innenfor 
området. 
Forslaget til Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune har nå vært ute på høring og er blitt 
behandlet av hovedutvalget for plansaker, formannskapet,  ungdomsrådet og rådet for eldre og 
funksjonshemmede.  
 
Hovedutvalget for plansaker behandlet saken den 06.11.2012 og hadde ingen merknader til 
planforslaget. 
 
Formannskapet behandlet saken den 07.11.2012 og hadde følgende merknader i sin innstilling: 
- Økning av husleie i kommunale hus/leiligheter. 
- Tilskudd til utarbeidelse av private reguleringsplaner. 
- Vektlegge bruk av startlån og boligtilskudd som virkemiddel.  
- Bruk tomtepriser som virkemiddel/gratis tomter.  
- Vurdering av kommunalt medfinansiering som virkemiddel i boligprosjektet. 
- Pkt 5 og 15 slås sammen. 
 
Råd for eldre og funksjonshemmede behandlet saken 13.12.2012 og sluttet seg enstemmig til 
formannskapets innstilling. 
 
Ungdomsrådet hadde møte 06.12.2012 og kom med følgende innspill: 
- Trenger flere leiligheter! Til rimelig pris slik at ungdom og folk med lav inntekt har råd å leie. 
- Høyere boligtilskudd, som kanskje kan følge andre kommuners nivå. 
- Ny trend om noen år?? Pensjonister vil flytte ut på bygda! Nedlagte gårdsbruk, som i dag blir 
benyttet til fritidsbolig, blir fast bolig. Yrkesaktive som går av med pensjon, og som fortsatt er 
frisk og rask, ønsker å flytte tilbake til sin eiendom de stammer fra. 
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Punkt 1 og 2 anses å være dekket av tiltak i planforslaget. Punkt 3 er det ikke 
opprettet noe tiltak på. 
 
Formannskapets merknader er innarbeidet i planforslaget. Saken framlegge nå for endelig 
behandling i kommunestyret 13.februar 2013.  
 
Saken skulle etter planen vært realitetsbehandlet i kommunestyret den 19.desember 2012. En 
intern kommunikasjonssvikt førte til at saken ble fremlagt uten det endelige planforslaget hvor 
merknadene fra formannskapet var innarbeidet. Saken ble derfor utsatt i KS 096/12.  
 
Vurdering: 
Plangruppen har i tråd med formannskapets beslutning utarbeidet et forslag til boligpolitisk plan 
for Hattfjelldal kommune i perioden 2013-2015. Planforslaget har vært ute på høring og er blitt 
behandlet i hovedutvalget for plansaker, formannskapet, rådet for eldre og funksjonshemmede 
og ungdomsrådet. Innkomne merknader er innarbeidet i planforslaget og planen foreslås vedtatt 
slik den nå foreligger.  
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Planen gir føringer for det administrative arbeidet innen boligpolitiske tema. Enkelttiltak med 
økonomisk konsekvens må framlegges til politisk behandling. Planforslaget i seg selv utløser 
ingen ressurser. 
 
Kontering: 
Avhenger av konkrete tiltak. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune for perioden 2013-2015  vedtas slik den nå foreligger 
med de merknader som er fremkommet under høringsrunden.  
 
 
 
 
Anne-Margrethe Simonsen 
eder sosialavdelingen 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-200 
12/1583 
13/111 
Marit Hatten 
07.01.2013 

 

Skatteregnskap 2012 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 006/13 

  
   

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte skatteregnskap for regnskapsåret 2012 til 
orientering. 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte årsrapport for regnskapsåret 2012 til 
orientering. 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-006/13 Vedtak: 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte skatteregnskap for regnskapsåret 2012 til 
orientering. 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte årsrapport for regnskapsåret 2012 til 
orientering. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet. 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
15.01.2013 61952 Årsregnskap.pdf 
15.01.2013 61953 Årsrapport.pdf 
 
 
Saksopplysninger: 
Skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune skal rapportere skatteregnskapet til kontrollenheten i 
Skatt Nord, og orientere Kommunestyret om årsregnskapet. 
Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte skatteregnskap for regnskapsåret 2011 til 
orientering. 
 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens avlagte årsrapport for regnskapsåret 2011 til 
orientering. 
 
 
 
 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-A22 
12/1455 
13/920 
Bjørn Erik 
Davidsen 
04.02.2013 

 

Vedtekter for SFO i Hattfjelldal kommune 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 007/13 

  
   

Rådmannens innstilling 
1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar vedtekter for SFO slik de framkommer i vedlagte 

dokument. 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Endringsforslag fra gruppen AP/SV: I vedtekter SFO § 3 fjernes ordet ”funksjonshemmede” i 
første setning: «Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for alle elever i 1-4 
klasse, og for elever og barn med spesielle behov…» 
 
Rådmannens innstilling med endringen fra AP/SV enstemmig vedtatt. 
 
KS-007/13 Vedtak: 
Hattfjelldal kommunestyre vedtar vedtekter med endring, for SFO slik de framkommer i vedlagte 

dokument. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
04.02.2013 62763 ref SU Susendal.doc 
04.02.2013 62764 Ref SU Varntresk.doc 
04.02.2013 62765 ref SU Hattfjelldal.docx 
04.02.2013 62766 Vedtekter SFO.docx 
19.11.2012 60541 Vedtekter for SFO i Hattfjelldal kommune 
 
 
Oppsummering av saken: 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til framlegg til sak KS 97/12, JournalpostID 12/7864. 
 
Hattfjelldal kommunestyre fikk framlagt sak om vedtekter i SFO i Hattfjelldal kommune i møtet 
19.12.12. Saken ble sendt tilbake til saksbehandler med merknad om at vedtektene skal 
behandles i samarbeidsutvalgene ved skolene. 
 
Alle tre skolene har nå behandlet saken. Endringsforslag er innarbeidet i vedtektene slik de er 
lagt fram i saken. 
 
Vurdering: 
Det kom inn forslag til en utdyping av § fra Varntresk oppvekstsenter. Denne er innarbeidet i 
vedtektene. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
 
 
Kontering: 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se vedtak 
 
 
 
 
 
Bjørn Erik Davidsen 
spesialkonsulent 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-411 
12/1269 
12/8429 
Asgeir Almås 
04.02.2013 

 

Tilsetting Rådmann 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 008/13 

  
   

Ordførers innstilling 
Stian Skjærvik tilsettes som rådmann i Hattfjelldal kommune fra 13 februar 2013. 
Lønn fastsettes til kr 800000.- 
Arbeidsavtale av 13.02.2013 godkjennes. ( Unntatt offentlighet jfr Offh.lov § 25 ) 

13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Tomas Børgefjell ønsker sin habilitet vurdert. Representanten Børgefjell fratrådte ved 
behandlingen av habilitetsspørsmålet. Habilitetsspørsmålet ble behandlet, og kommunestyret 
fattet følgende vedtak i saken om habilitet:  
Kommunestyret finner at representanten Børgefjell er inhabil i saken, mot 1 stemme, etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd. 
Vararepresentant Benny Gullholm tiltrår under behandlingen.  
 
Tone Waaler ønsker sin habilitet vurdert. Representanten Waaler fratrådte ved behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. Habilitetsspørsmålet ble behandlet, og kommunestyret fattet følgende 
vedtak i saken om habilitet:  
Kommunestyret finner at representanten Waaler er inhabil i saken, mot 6 stemmer, etter 
forvaltningsloven § 6 andre ledd. 
Vararepresentant Håvard Nygård tiltrår under behandlingen.  
  
Ordfører trekker siste del av siste setning i innstillingen.  
 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-008/13 Vedtak: 
Stian Skjærvik tilsettes som rådmann i Hattfjelldal kommune fra 13 februar 2013. 
Lønn fastsettes til kr 800000.- 
Arbeidsavtale av 13.02.2013 godkjennes. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
01.02.2013 62749 Utvidet søkerliste 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Stillingen som rådmann i Hattfjelldal kommune ble ledig sommeren 2012. 

Kommunestyret diskuterte i møte 12/9 2012 rekrutering av ny rådmann. 

 

Kommunestyret vedtok at arbeidet skulle skje i egen regi. 

Kommunestyret vedtok at stillingen skal være fast stilling. 

I tilfelle en ikke fikk tilfredsstillende søkere skulle en tilknytte seg ekstern hjelp til å få besatt 

stillingen. 

 

Konstituert rådmann samt ordfører fikk oppdraget med å utforme utlysingstekst. 

Dette arbeidet er gjort i samarbeid med personalrådgiver og forelagt kommunestyret før utlysing 

ble gjennomført. 

 

Det kom 8 søkere til stillingen og søkerlisten ble forelagt formannskapet i møte 7/11 2012. 

Formannskapet var enstemmig på at en ønsket en bredere søkermasse og en skulle tilknytte 

seg ekstern hjelp i dette arbeidet. Alle 8 søkerne ble meddelt i brev 8/11 2012 formannskapets 

beslutning. 

 

Tidligere rådmann i Vefsn kommune Erlend Eriksen ble engasjert som rådgiver i arbeidet med å 

rekrutere rådmannskandidat. 

 

8 januar 2013 ble ordfører kontaktet av Erlend Eriksen der han meddelte at konstituert rådmann 

Stian Skjærvik var kandidat til stillingen og han anbefalte på det sterkeste kommunestyret å 

tilsette Skjærvik i stillingen som rådmann.  

Samme dag mottok ordfører melding fra Skjærvik at han ønsket å være kandidat til stillingen 

som rådmann i Hattfjelldal kommune. 

Ordfører orienterte formannskapet om Eriksens anbefaling samt at Skjærvik hadde meddelt sitt 

kandidatur. 

 

Stian Skjærvik har utdannelse i samfunnsplanlegging, økonomi, ledelse og finans. 

Hans yrkesbakgrunn i kommunal sektor er plan og økonomisjef i Balsfjord kommune fra 1990 til 

1998, økonomisjef Hattfjelldal kommune fra 1998 til 2001, assisterende rådmann / økonomisjef 

Hattfjelldal kommune fra 2001 til sommer 2012, konstituert rådmann Hattfjelldal kommune fra 

sommer 2012 til d.d. 

 

Det ble gjennomført jobbsamtale 30 januar 2013 med Stian Skjærvik, samtalen ble gjennomført 

av formannskapet, kommunestyrets gruppeledere og hovedtillitsvalgt for den største 

arbeidstakerorganisasjonen i kommunen, Fagforbundet. 

Personalrådgiver var også innkalt til samtalen men var forhindret i å møte. 
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Etter møtet konkluderte intervjugruppa enstemmig å anbefale at Stian Skjærvik 

tilsettes som rådmann i Hattfjelldal kommune 

 
Konklusjon/anbefaling: 
Stian Skjærvik tilsettes som rådmann i Hattfjelldal kommune fra 13 februar 2013. 
Lønn fastsettes til kr 800000.- 
Arbeidsavtale av 13.02.2013 godkjennes. ( Unntatt offentlighet jfr Offh.lov § 25 ) 

 
 
 
 
Asgeir Almås 
Ordfører 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-200 
09/513 
13/426 
Sigridur 
Sigursveinsdottir 
21.01.2013 

 

Vefsnafondet Hattfjelldal 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 05.02.2013 005/13 

Kommunestyret 13.02.2013 009/13 

  
  
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 Hovedutvalgets innstilling: 

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. 

 
   

 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Forslag på endring i innstilling fra gruppen AP/SV: 
«Følgende bestemmelser føyes til kommunalt regelverk for Vefsnafondet: 
For investeringstiltak som det tar tid å gjennomføre, kan utbetaling skje i flere deler etter hvert 
som det mottas rapport og regnskap om fremdriften.» 
 
AP/SV sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-009/13 Vedtak: 
Følgende bestemmelser føyes til kommunalt regelverk for Vefsnafondet: 
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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

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:  
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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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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-223, FA-V19 
12/1465 
12/7865 
Lisbet Nordtug 
19.11.2012 

 

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg næring, natur og miljø 19.12.2012 012/12 

Kommunestyret 13.02.2013 010/13 

  
  
Rådmannens innstilling 

Retningslinjene for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal endres til: 

1. Skogplanting, kr 30 000,- til årlig disposisjon. 
2. Nydyrking, kr 1300/dekar, maks 10 dekar per år. 
3. Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30 % av kostnadsoverslaget, maks 60 000,-. 
4. Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU - 

tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5 % av godkjent kostnadsoverslag, maks 
50.000,-.  

5. Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30 % av kostnadene, begrenset oppad til 1.65 per liter. 
Maks tilskudd per bruk og år er kr 20.000,-. 

6. Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. 10 øre per liter melk den passive har gått 
inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdriften. 

7. Tilskudd til leie av kvote med 10 øre per liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år. 
8. Tilskudd til grøfting gis med 20 % av kostnadsoverslaget, maks 20.000,-. Grøfteplanen 

bør lages av Helgeland Landbruksrådgiving eller noen andre som har kompetanse på 
dette. 

9. Engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar 
produksjonstilskudd, kr 30.000,-. 

10. Tilskudd ved salg av gårder som ikke er aktive, kr 30.000,-. Tilskuddet tilfaller selger. 
11. Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr 1,50 og sau: kr 1,20 per meter oppsatt 

gjerde tilpasset dyrene det skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får BU - 
tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller gjennom ordningen Organisert beitebruk. 

12. Tilskudd til ungskogpleie, gis med 20 % av godkjente kostnader. 
 

I tillegg gis Helgeland Landbruksrådgiving et tilskudd per medlem i Hattfjelldal på kr 1300,-, 

dette reforhandles hvert femte år. 

 

For pkt. 3, 5, 6 og 7 er det et vilkår om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften på bruket 

som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år etter at tilskuddet er 

gitt. 

 

For pkt. 9 og 10 er det et vilkår om at det må gå fem år mellom hver gang det gis tilskudd til 

samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av gårdsbruk som ikke er i drift. 

 

Tvilstilfeller avgjøres av formannskapet. 

 

Alle tilskuddene utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent. 

Kontering: Ansvar 623 Art 14701 Funksjon 329 
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 19.12.2012 Hovedutvalg næring, natur og miljø 

 

Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret. 

 

NNM-012/12 Vedtak: 

Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 

Retningslinjene for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal endres til: 

 

1. Skogplanting, kr 30 000,- til årlig disposisjon. 
2. Nydyrking, kr 1300/dekar, maks 10 dekar per år. 
3. Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30 % av kostnadsoverslaget, maks 60 000,-. 
4. Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU - 

tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5 % av godkjent kostnadsoverslag, maks 
50.000,-.  

5. Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30 % av kostnadene, begrenset oppad til 1.65 per liter. 
Maks tilskudd per bruk og år er kr 20.000,-. 

6. Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. 10 øre per liter melk den passive har gått 
inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdriften. 

7. Tilskudd til leie av kvote med 10 øre per liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år. 
8. Tilskudd til grøfting gis med 20 % av kostnadsoverslaget, maks 20.000,-. Grøfteplanen 

bør lages av Helgeland Landbruksrådgiving eller noen andre som har kompetanse på 
dette. 

9. Engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar 
produksjonstilskudd, kr 30.000,-. 

10. Tilskudd ved salg av gårder som ikke er aktive, kr 30.000,-. Tilskuddet tilfaller selger. 
11. Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr 1,50 og sau: kr 1,20 per meter oppsatt 

gjerde tilpasset dyrene det skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får BU - 
tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller gjennom ordningen Organisert beitebruk. 

12. Tilskudd til ungskogpleie, gis med 20 % av godkjente kostnader. 

 

I tillegg gis Helgeland Landbruksrådgiving et tilskudd per medlem i Hattfjelldal på kr 1300,-, 

dette reforhandles hvert femte år. 

 

For pkt. 3, 5, 6 og 7 er det et vilkår om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften 

på bruket som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år 

etter at tilskuddet er gitt. 

 

For pkt. 9 og 10 er det et vilkår om at det må gå fem år mellom hver gang det gis 

tilskudd til samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av gårdsbruk som ikke er i drift. 
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Tvilstilfeller avgjøres av formannskapet. 

 

Alle tilskuddene utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent. 

Kontering: Ansvar 623 Art 14701 Funksjon 329 

 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra AP/SV:  
«I tillegg gis Helgeland landbruksrådgivning og Norsk landbruksråd Helgeland et tilskudd pr. 
medlem i Hattfjelldal på kr 1300,-. Dette reforhandles hvert femte år.» 
 
NNM sitt forslag på innstilling og tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
KS-010/13 Vedtak: 
Utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Retningslinjene for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal endres til: 
 
1. Skogplanting, kr 30 000,- til årlig disposisjon. 
2. Nydyrking, kr 1300/dekar, maks 10 dekar per år. 
3. Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30 % av kostnadsoverslaget, maks 60 000,-. 
4. Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU - 
tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5 % av godkjent kostnadsoverslag, maks 50.000,-.  
5. Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30 % av kostnadene, begrenset oppad til 1.65 per liter. 
Maks tilskudd per bruk og år er kr 20.000,-. 
6. Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. 10 øre per liter melk den passive har gått 
inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdriften. 
7. Tilskudd til leie av kvote med 10 øre per liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år. 
8. Tilskudd til grøfting gis med 20 % av kostnadsoverslaget, maks 20.000,-. Grøfteplanen 
bør lages av Helgeland Landbruksrådgiving eller noen andre som har kompetanse på dette. 
9. Engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar 
produksjonstilskudd, kr 30.000,-. 
10. Tilskudd ved salg av gårder som ikke er aktive, kr 30.000,-. Tilskuddet tilfaller selger. 
11. Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr 1,50 og sau: kr 1,20 per meter oppsatt 
gjerde tilpasset dyrene det skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får BU - tilskudd 
gjennom Innovasjon Norge eller gjennom ordningen Organisert beitebruk. 
12. Tilskudd til ungskogpleie, gis med 20 % av godkjente kostnader. 
 
I tillegg gis Helgeland Landbruksrådgiving og Norsk landbruksråd Helgeland et tilskudd per 
medlem i Hattfjelldal på kr 1300,-, dette reforhandles hvert femte år. 
 
For pkt. 3, 5, 6 og 7 er det et vilkår om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften på bruket 
som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år etter at tilskuddet er 
gitt. 
 
For pkt. 9 og 10 er det et vilkår om at det må gå fem år mellom hver gang det gis tilskudd til 
samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av gårdsbruk som ikke er i drift. 
 
Tvilstilfeller avgjøres av formannskapet. 
 
Alle tilskuddene utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent. 
Kontering: Ansvar 623 Art 14701 Funksjon 329 
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Den 31. oktober hadde fylkesmannen møte med formannskapet, faglaga i landbruket og 
administrasjon under overskriften ”kommunedialogen”. Faglaga hadde da et ønske om at 
skogen skulle få litt mer fokus og at tilskudd til ungskogpleie kunne være et virkemiddel i dette. I 
dag gis det tilskudd til skogplanting.  
 
Retningslinjene for tilskudd til landbruket ble sist endret 15.09.10. Da ble det opprettet flere 
ordninger det kunne gis tilskudd til, og den totale potten per år ble økt fra 427 100,- til 500 000 
kroner. Pengene settes av fra næringsfondet hvert år. Midlene som ikke er oppbrukt går tilbake 
til fondet. Per dags dato gjenstår 250 302,-. Det kan søkes på disse ordningene: 
 

1. Skogplanting, kr 30 000,- til årlig disposisjon. 
2. Nydyrking, kr 1300/dekar, maks 10 dekar per år. 
3. Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30 % av kostnadsoverslaget, maks 60 000,-. 
4. Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU - 

tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5 % av godkjent kostnadsoverslag, maks 
50.000,-.  

5. Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30 % av kostnadene, begrenset oppad til 1.65 per liter. 
Maks tilskudd per bruk og år er kr 20.000,-. 

6. Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. 10 øre per liter melk den passive har gått 
inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdriften. 

7. Tilskudd til leie av kvote med 10 øre per liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år. 
8. Tilskudd til grøfting gis med 20 % av kostnadsoverslaget, maks 20.000,-. Grøfteplanen 

bør lages av Helgeland Landbruksrådgiving eller noen andre som har kompetanse på 
dette. 

9. Engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk som mottar 
produksjonstilskudd, kr 30.000,-. 

10. Tilskudd ved salg av gårder som ikke er aktive, kr 30.000,-. Tilskuddet tilfaller selger. 
11. Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr 1,50 og sau: kr 1,20 per meter oppsatt 

gjerde tilpasset dyrene det skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får BU - 
tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller gjennom ordningen Organisert beitebruk. 

 
I tillegg gis Helgeland Landbruksrådgiving et tilskudd per medlem i Hattfjelldal på kr 1300,-, 
dette reforhandles hvert femte år. 
 
I dag er vilkåret for alle disse ordningene at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften på 

bruket som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år etter at 

tilskuddet er gitt. Tvilstilfeller avgjøres av formannskapet.  

 

Alle tilskuddene utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent. 

 
Vurdering: 
Ungskogpleie er et av de mest lønnsomme tiltak en skogeier kan gjøre. Den ivaretar tidligere 

investeringer, og i tillegg sikrer man optimal produksjon og valgmuligheter for framtiden. Et 

bestand hvor det er utført nødvendig og riktig ungskogpleie, øker i verdi fordi tilveksten bevisst 

styres mot de beste trærne og de beste treslagene, slik at disse kan utvikle seg uten hindringer 

og skader. Generelt sett øker lønnsomheten av ungskogpleie med økende bonitet og økende 
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tømmerverdi. Men dette er det først neste generasjon som vil nyte godt av. Det er 

kanskje en av årsakene til at det ikke drives mer aktivt i skogen med dette.  

 

I ordningen nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) gis det allerede 40 % i tilskudd til 

ungskogpleie, men for at det skal bli mer fart på denne viktige jobben foreslår en at det i tillegg 

gis et kommunalt tilskudd på 20 % av godkjente kostnader. En vil da komme opp i samme % 

sats som staten tidligere opererte med. At kommunen har flere tilskudd det kan søkes på skulle 

ikke gjøre noe så lenge en holder seg innenfor den økonomiske rammen på 500 000 kroner. 

 

Foreslår derfor at ett nytt pkt. tas med: Tilskudd til ungskogpleie, gis med 20 % av godkjente 

kostnader. 

 

Vilkåret for alle disse ordningene må også få en omskriving da det ikke vil være hensiktsmessig 

å kreve det samme for alle ordningene. Vilkår for å betale tilbake tilskuddet dersom driften på 

bruket som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører inne fem år etter at 

tilskuddet er gitt hvis bør gjelde pkt. 3, 5, 6 og 7. Det bør settes nytt vilkår om at det må gå fem 

år mellom hver gang det gis tilskudd til samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av 

gårdsbruk som ikke er i drift, pkt. 9 og 10. 

 

Tvilstilfeller avgjøres av formannskapet 

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Flere støtteordninger vil gi flere administrative vedtak, ellers ingen budsjettmessige 
konsekvenser. 
 
Kontering: 
Ansvar 623 Art 14701 Funksjon 329 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Tilskudd/støtteordningene revideres, se rådmannens innstilling. 
 
 
 
Lisbet Nordtug 
landbruksveileder 
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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 011/13 

  
    
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. 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
NNM sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-011/13 Vedtak: 
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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. 
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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: 
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 
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Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 
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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 012/13 

  
 

   

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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13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
NNM sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-012/13 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, 
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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 

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 013/13 

  
 
  
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. 
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5. Andelen gis følgende kontering: 
                                                        13700.601.325 

                                                             -19533.601.325 
 
 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
NNM sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-013/13 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. 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
1 I 22.11.2012 Mosjøen og Omegn 

Næringsselskap 
Forvaltningsprosjekt 

4 I 29.01.2013 Grane kommune Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna 
regionen 

 
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.” 
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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.  
 

 
 
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 
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   Grane kommune  årlig fra 2013 kr. 25.000 
   Hattfjelldal Kommune  årlig fra 2013 kr. 25.000 
    
   Sum finansiering  årlig fra 2013 kr. 165.000 
  
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. 
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Begrunnelse: 

Frem til friskmelding av elvene i Vefsna regionen (2017 eller 2018) vil det totalt med 

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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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-K12 
12/792 
13/1018 
Jan Inge 
Helmersen 
06.02.2013 

 

Nasjonalparkstyre for Børgefjell NP og Austre Tiplingan LVO- 
oppnevning av kommunale representanter 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 13.02.2013 014/13 

  
  

   

Rådmannens innstilling 
Som Hattfjelldal kommunes representant i et fremtidig nasjonalparkstyre for Børgefjell NP og 
Austre Tiplingan LVO, velges: 
 
Som vararepresentant velges: 
 
Dette for inneværende valgperiode. 
 
 
 
13.02.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Gruppen AP/SV foreslår at Ordfører Asgeir Almås velges som Hattfjelldal kommunes 
representant i et fremtidig nasjonalparkstyre for Børgefjell NP og Austre Tiplingan LVO 
 
Videre foreslås det at Ingjerd Hagen velges som vararepresentant. 
 
Gruppen SP foreslår at Mirjam Holta velges som vararepresentant. 
 
Ingjerd Hagen trekker seg som kandidat. 
 
AP/SV sitt forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
SP sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-014/13 Vedtak: 
Som Hattfjelldal kommunes representant i et fremtidig nasjonalparkstyre for Børgefjell NP og 
Austre Tiplingan LVO, velges: Ordfører Asgeir Almås. 
 
Som vararepresentant velges: Mirjam Holta. 
 
 
Dette for inneværende valgperiode. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
2 I 12.10.2011 Stiftelsen Nordland 

nasjonalparksenter 
Utnevning av representant til Rådet for 
stiftelsen Nordland nasjonalparksenter 

1 S 22.06.2012  Nasjonalparkstyre for Børgefjell NP- 
oppnevning av kommunal representant 

3 U 14.09.2012 Asgeir Almås;  
Bjørnar Hansen 

Nasjonalparkstyre for Børgefjell NP- 
oppnevning av kommunal representant 

4 I 30.01.2013 Miljøverndepartemente
t 

Børgefjell og Austre Tiplingan 

 
 
Oppsummering av saken: 
Nytt valg av Hattfjelldal kommunes representant i nasjonalpark styre for Børgefjell NP og 
Austre Tiplingan LVO. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunestyret gjorde den 12.09.2012, i KS-061/12 følgende Vedtak: 
 
”Som Hattfjelldal kommunes representant i et fremtidig nasjonalparkstyre for Børgefjell NP 
velges: Ordfører. 
 
Som vararepresentant velges: varaordfører. 
 
Dette for inneværende valgperiode.” 
 
 
 
Dette valget ble gjort med bakgrunn i at kommunen i 2010 hadde tatt i mot  
invitasjonen fra daværende statsråd Erik Solheim om å delta i et interkommunalt 
verneområdestyre/nasjonalparkstyre for Børgefjell NP. (F-sak 003/10) 
 
Føringene for hvem som kan velges til disse styrene gikk frem av Statsråd Solheims brev, 
ref. 200904233. 
Se nedenfor. 
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Kommunen har nå mottatt et nytt brev  av 30.01.2013 fra nåværende Statsråd, Bård Vegar 
Solhjell. Her fremgår det jfr. teksten i brevet at:  
” Kvar kommune skal vere representert med ein medlem og innstiller ei kvinne og ein 
mann kvar blant kommunestyret sine medlemmar. Primært bør ordføraren vere 
representert.” 
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Vurdering: 
Som det fremgår av siste brev fra Miljøverndepartementet bør primært ordfører velges. 
Videre er det lagt vekt på at begge kjønn skal være representert. 
” Kvar kommune skal vere representert med ein medlem og innstiller ei kvinne og ein 
mann kvar blant kommunestyret sine medlemmar. Primært bør ordføraren vere 
representert.” 
 
 jf. Likestillingslovens § 21. 

§ 21. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.)  

       Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge 

kjønn være representert på følgende måte:  
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1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.  

2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

to.  

3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.  

4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har 

utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.  

5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.  

       Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør 

det åpenbart urimelig å oppfylle kravene.  

       Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha 

medlemmer fra direkte valgte forsamlinger.  

       For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder 

bestemmelsene i kommuneloven.  

       Kongen gir bestemmelser om håndheving og rapportering og kan gi utfyllende 

bestemmelser etter denne paragraf. ” 

Det som er nytt i forhold til valget som ble foretatt den 12.09.2012 er at området det 

kommende styret skal forvalte er utvidet til også å gjelde Austre Tiplingan LVO. For 

kommunen innebærer det at en epoke med lokal forvaltning av dette området vil være over 

seinest den 15.april 2013. 

 

Konklusjon/anbefaling: 
Kommunestyret velger representant og vararepresentant. Samtidig oppheves vedtak 
KS061/12. 
 
 
Jan Inge Helmersen 
Skogbrukssjef 


