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Hattfjelldal kommune 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 27.02.2013 
Tidspunkt: 09:00 
 
 
Medlemmer: 
 AP – Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) 
 SP - Harald Lie (representant) 
 SP - Mirjam Holta (representant) 
 AP - Asgeir Almås (ordfører) 
 
Forfall:   

SV – Bjørnar Hansen (representant) 
 
Vara: 
 AP – Finn Ove Hofstad (vararepresentant) 
 
Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Marit Hatten 
 
 

Av  5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 5 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
007/13 Referatsaker 
008/13 Tilbud om kjøp av aksjer i Hattfjelldal servicesenter AS 
009/13 Sluttrapport for finansforvaltningen pr 31.12.12 
010/13 Utarbeidelse av Økonomiplan 2014 - 2017 - prosessplan. 
011/13 Utredning av eventuelle samarbeidsområder innen helse og 

pleie/rehab/omsorg mellom Grane kommune og Hattfjelldal kommune 
012/13 Bolyst i Hattfjelldal - Prosjekt 2013 -2016. 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
1. Endring av rutiner ved godkjenning av møteboken. Møteboken godkjennes i egen sak i 

neste møte.  
2. Mobildekning: Dårlig forbindelse i Valmåsen.  Bjarne Haugen orienterte om situasjonen 

av mobildekningen i Hattfjelldal Kommune. 
3. Rekruttering til stillinger der det er vanskelig å skaffe kvalifiserte søkere.  Viser til KS 

23.05.00.  Stimuleringstiltak. Rådmannen vil utarbeide Kompetanse- og rekrutteringsplan 
hvor det også settes fokus på stimuleringstiltak som kan gjøre kommunen mer 
interessant.   

4. Kulturhusstøtte.  Rådmannen går videre med prosjektet og vurderer andre deler av 
prosjektet.   (Innkjøp av møbler dersom det blir tilgjengelige midler). 

5. Ingjerd Hagen la frem forslag om ett møte eller deler av ett møre i KS, til gjennom til  
gjennomgang av kommunalt eierskap (viser til FS sak 008/13) 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/271 
13/1322 
Mona V. Larsen 
18.02.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2013 007/13 

 
 
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-007/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering 
 
Refererte skriv og meldinger: 

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

1 13/571 I 23.01.2013 Indre Helgeland 
Kommunerevisjon 

Revisjonsberetning for beboer- 
og pasientregnskapene ved 
Hattfjelldal sykehjem for 2012 

2 13/752 S 28.01.2013  Tilsetting miljøterapeut 100% 
stilling 

3 13/789 U 29.01.2013 Eivind H Augustsen;  
Karen Heidi Børresen;  
Mette Hagen 

Tilsettingsbrev 

4 13/1021 S 06.02.2013  Tilsetting enhetsleder for 
Miljøterapitjenesten - 60 % 
vikariat 

5 13/1152 N 11.02.2013 Stian Skjærvik Prosjektbeskrivelse - etablering 
av felles legetjenester for 
Grane kommune og Hattfjelldal 
kommune 

6 13/1155 U 18.02.2013 Stian Skjærvik Prosjektbeskrivelse - etablering 
av samarbeid om 
institusjonstjenester for Grane 
- og Hattfjelldal kommune 

7 13/1186 U 12.02.2013 Kai-Remi Johansen Forlenget botid. Melding om 
vedtak 

8 13/1224 S 13.02.2013  Godkjenning av miljøstatusen 
på Sørmo 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-690 
12/608 
13/476 
Sigridur 
Sigursveinsdottir 
22.01.2013 

 

Tilbud om kjøp av aksjer i Hattfjelldal servicesenter AS 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2013 008/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ønsker ikke å selge sine aksjer i Hattfjelldal Servicesenter AS på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann
 
 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Finn Ove Hofstad ber om å få vurdert sin habilitet.  Han ble erklært inhabil og Ingjerd Hagen 
fortsatte i møte. 
Ordfører la frem nytt punkt i møte: 
Det utarbeides egen sak om eierskapsmelding som forelegges politisk behandling 
 
Rådmannens innstilling med nytt punkt, enstemmig vedtatt. 
 
FS-008/13 Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ønsker ikke å selge sine aksjer i Hattfjelldal Servicesenter AS på nåværende 
tidspunkt. 
Det utarbeides egen sak om eierskapsmelding som forelegges politisk behandling 
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Habilitet i forvaltningen: 
Saksbehandler er ikke medlem i samvirkelaget, og saksbehandlingen kan derfor ikke anses å 
styres av økonomiske motiv. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
26.04.2012 54333 Tilbud om kjøp av aksjer 
15.06.2012 55849 Salg av aksjer 
 
 
 
Oppsummering av saken: 
Etter henvendelse fra flere av aksjonærene i Hattfjelldal Servicesenter AS, bes kommunestyret 
ta stilling til hvor vidt man er interessert i å selge kommunens andel i selskapet.  
 
Hattfjelldal kommune eier 24% av aksjene i Hattfjelldal Servicesenter AS, som igjen eier 99,29 
% av Hattfjelldal Servicebygg sameie. Det sistnevnte selskapet eier og driver den 
bygningsmassen som består av lokaler i sentrum som huser blant annet: ICA Nær, Helgeland 
Sparebank, JK Elektro, Monicas Salong, Alskog, Husfliden, Posten og Villmarksprodukter. 
Lokalene er derfor å anse som viktige for næringslivet og tjenestenivået i kommunen. 
 
Saksopplysninger: 
Coop Hattfjelldal v/daglig leder Finn Ove Hofstad sendte henvendelse til kommunen den 
24.04.2012, der det er lagt frem tilbud om å kjøpe opp kommunens eierandel i aksjeselskapet 
Hattfjelldal Servicesenter AS.  
Eierskapet i selskapet er i dag slik:  
Aksjonærens navn  Antall aksjer  Prosent andel 
Hattfjelldal kommune  180   24,00 % 
Coop Hattfjelldal BA  130   17,33 % 
Gjert Eldor Fagerli  144   19,20 % 
Gunleik Edmund Finsås   28     3,73 % 
Hattfjelldal Matsenter AS 130   17,33 % 
Solbjørg Hoff   138   18,40 % 
Totalt    750   100 % 
 
Tilbudet fra Coop Hattfjelldal gikk til alle aksjonærene i Hattfjelldal Servicesenter AS, der de ble 
tilbudt å selge sine aksjer til Coop Hattfjelldal Sa til kr 1680,- per aksje. Dette utgjør kr 302.400,- 
Fristen til å svare på tilbudet gikk ut 10.05.2012, uten at noen av aksjonærene takket ja til 
tilbudet. 
 
Den 15.06.2012 mottok kommunen også henvendelse fra tre av de andre aksjonærene, der de 
uttaler at ”Hvis det er slik at Hattfjelldal kommune ønsker å selge sine aksjer, som for øvrig er 
beklagelig da samarbeidet har fungert bra i alle år, vil ovenstående eiere (Gjert Fagerli, Solbjørg 
Hoff og Gunleik Finsås) gi et tilbud. Eller at Hattfjelldal kommune tilbyr å selge sine aksjer til 
dagens eiere i selskapet, slik at vi ikke kommer i den situasjon at Coop får for stor eierandel i 
selskapet. Dette vil være beklagelig.” 
Tilbudet fra disse aksjonærene var på kroner 1750,- per aksje som utgjør totalt kr 315.000,- for 
kommunens andel i selskapet. 
 
Aksjelovens §§ 4-15 til 4-23 omhandler kjøp og salg av aksjer. Av loven fremkommer at 
aksjonærene har forkjøpsrett når aksjer skal omsettes, og at (i dette tilfellet) salg av aksjer må 
godkjennes av selskapets styre for å være gyldig. Etter saksbehandlers skjønn, innebærer dette 
at dersom kommunen velger å selge sine aksjer, vil alle aksjonærene ha lik rett til å kjøpe 
aksjene. Men stryet står også i sin fulle rett til å nekte å godkjenne at konkurrerende bedrifter for 
eksempel kjøper aksjer. (§ 4-16, andre ledd) 
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Diskusjonen rundt eventuelt salg bør ha fokus på kommunens rolle i å påvirke 
mangfold og konkurransemuligheter i samfunnet. Man bør her ta stilling til hva som er formålet 
med at kommunen eier andeler i selskapet og hva det er man vil med sitt eierskap.  
 
I følge KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, bør det utarbeides eierskapsmelding.  
”Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som 
selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en 
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i 
kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det 
enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv 
måte i kommunens årsberetning.”  
 
Det finnes per dags dato ikke eierskapsmelding i Hattfjelldal kommune, som kan danne 
grunnlag for administrativ vurdering av kommunens eierskap i selskapet. 
 
Vurdering: 
Den generelle diskusjonen og retningslinjer for kommunalt eierskap (eierskapsmelding) bør 
utarbeides på politisk plan, som tidligere nevnt. 
Fra administrasjonen anser man det som svært uheldig å selge aksjene i selskapet, da disse 
retningslinjene ikke foreligger. Dessuten fremkommer det et tydelig ønske fra øvrige aksjonærer 
om at man ikke selger aksjene til Coop, som da vil opparbeide seg en betydelig fordel i den 
bygningsmassen som i dag er til disposisjon for forretningslivet i sentrum. Dette vil påvirke 
konkurransegrunnlaget for de øvrige eierne og leietagerne som i dag driver i direkte 
konkurranse med Coop.  Dermed risikerer man at salg av kommunens aksjer vil kunne resultere 
i dårligere vilkår for næringslivet som allerede er etablert i bygningene, samt rettstvist og konflikt 
blant aksjonærene. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Alternativ 1: 
Kommunestyret ønsker ikke å selge sine aksjer i Hattfjelldal Servicesenter AS på nåværende 
tidspunkt. Det tas stilling til kommunens eierskap i alle selskap der kommunen eier aksjer i egen 
eierskapsmelding.  
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret annonserer aksjene i Hattfjelldal Servicesenter AS til salgs, og aksjene i sin 
helhet selges den av tilbyderne som har høyest bud innen gitt frist. Øvrige aksjonærer gis 
forkjøpsrett på aksjene, jfr. aksjelovens § 4-19 
 
 
 
Sigridur Sigursveinsdottir 
Næringsrådgiver 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-250 
11/1220 
13/1103 
Lise Bråten 
11.02.2013 

 

Sluttrapport for finansforvaltningen pr 31.12.12 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret   

Formannskapet 27.02.2013 009/13 

 
   

Rådmannens innstilling 
Hattfjelldal kommunestyre vedtar ”Sluttrapport for finansforvaltningen pr. 31.12.2012”. 
 
 
 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-009/13 Formannskapets innstilling: 
Hattfjelldal kommunestyre vedtar ”Sluttrapport for finansforvaltningen pr. 31.12.2012”. 
 
 



 Side 9 av 17 

Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
08.02.2013 63038 finansrapport 2012 - sluttrapport.doc 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den 15.12.10).  
I hht. reglementet skal rådmannen pr. 30.04, 31.08 og ved årsskiftet fremlegge rapport til 
kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med 
finansforskriftens §7, hva slags innhold rapporten skal ha.  
 
Det vises også til ”Rutiner til finansreglement” hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet 
beskrives.  
 
Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken, og status kommenteres mer detaljert i 
rapporten enn i saksfremlegget.  
 
Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: 

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
- Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer 

For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen 
har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få 
frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. 
 
I hht. finansforskriften § 7 skal følgende kommenteres: 
 
Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:  

a) Aktiva  
-  Sammensetningen av aktiva  
-  Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva  
-  Vesentlige markedsendringer  
-  Endringer i risikoeksponering  
-  Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet   
-  Markedsrenter og egne rentebetingelser  
  b) Passiva  
-  Sammensetning av passiva  
-  Løpetid for passiva  
-  Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva   
-  Vesentlige markedsendringer  
-  Endringer i risikoeksponering  
-  Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 
- Markedsrenter og egne renter. 
 
Vurdering: 
 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Disse midlene har med unntak av ca. kr. 3 mill. (Coop Hattfjelldal) stått på rentebærende konti 
hos Helgeland Sparebank (HSB) frem til mars 2012. Det ble da overført 20 mill kr til 
innskuddskonto hos Sparebanken Nord Norge og 20 mill kr til Nordlandsbanken. Totalt 
innskuddsbeløp er på kr. 110,9 mill.  
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Avkastningen på denne kapitalen er på kr. 4,1 mill. pr. 31.12. Sammenlignet med 
benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en 
meravkastning.  
Det er ingen tidsbinding på kapitalen. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. 
 
I fht. risiko må plasseringen i hovedbanken vurderes opp mot bankens garantisikring for 
innskudd, samt bankens soliditet. Det er verdt å merke seg at kommunens innskudd i bank kun 
er sikret med 2 mill.kr. pr. innskudd. Spredningen av innskuddskapitalen minker derfor 
kommunenes risiko. 
 
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 73,46 mill.kr. pr. 31.12.11.  
Pr. 31.12.12 er samlet langsiktig gjeld på 69,11 mill.kr.  
 
En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr.635.000,- i økte rentekostnader pr. år.  
 
Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer 
Hattfjelldal kommune har i tråd med kommunestyrets vedtak plassert kr. 15.mill. i Sparebanken 
Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer 
avkastningen på kr.4,3 mill på plasseringen.  
 
En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være 
forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Målet er at porteføljen 
likevel skal ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ ”sparing” i bank. 
 
Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra 31.12.11 til 31.12.12 vært på 5,65 %.  
Dette er vesentlig høyere enn benchmark (sammenligningsgrunnlaget), og kommunens 
rentevilkår på bankinnskudd. 
Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt.2005 og frem til 31.12.12, hatt litt lavere 
inntektsutvikling enn om plasseringen hadde stått på rentebærende bankkonto tilsvarende 
periode. 
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
 
Ingen. 
 
Kontering: 
 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
 
Det anbefales at finansrapporten vedtas. 
 
 
 
 
Lise Bråten 
konsulent 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-124 
13/244 
13/1184 
Lise Bråten 
12.02.2013 

 

Utarbeidelse av Økonomiplan 2014 - 2017 - prosessplan. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2013 010/13 

  
  
Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar prosessplan datert 27.02.12, for utarbeidelse av Økonomiplan for 2014 
– 2017. I hht. fremdriftsplanen legges økonomiplanen frem for kommunestyret i juni – 2013.  
 
 
 
 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-010/13 Vedtak: 
Formannskapet vedtar prosessplan datert 27.02.12, for utarbeidelse av Økonomiplan for 2014 – 
2017. I hht. fremdriftsplanen legges økonomiplanen frem for kommunestyret i juni – 2013.  
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
12.02.2013 63187 Prosessplan økonomiplan 2014 - 2017.doc 
 
Oppsummering av saken: 
Tidligere har Hattfjelldal kommune laget årsbudsjett og økonomiplan i samme dokument. Nå 
foreslås det å skille disse dokumentene. Man vedtar økonomiplan i kommunestyrets juni-møte, 
og årsbudsjett i kommunestyrets desember-møte. 
 
Saksopplysninger: 
Administrasjonen har oppfanget signaler fra det politiske nivå at de ønsker å skille 
økonomiplanen fra årsbudsjettet. De ønsker å vedta økonomiplan i kommunestyrets juni-møtet, 
og årsbudsjett i kommunestyrets desember-møtet. 
 
I henhold til kommunelovens § 44. skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 
økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 
Den skal gå i balanse. 
 
Økonomiplanen skal vedtas på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
 
Innstillingen til økonomiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den 
behandles i kommunestyret. 
 
Vurdering: 
Når årsbudsjett/økonomiplan er samme dokument, blir det fokusert mest på årsbudsjettet. 
Jobben med dette er mest konsentrert på høsten. Da kan det være for sent å starte utredninger 
på endringer fra årsskiftet. 
 
Ved å splitte disse to dokumentene, får en på våren fokusert på økonomiplanen. Det fører til at 
politikerne får fokusere mer på langsiktig tenking. Man kan da gi litt mer signaler om hvilke 
avdelinger som får endringer i neste årenes budsjett. Da blir det bedre tid for administrasjonen å 
utrede forskjellige alternativer til endringer innen de rammeområdene som ikke er prioritert. 
 
Det ikke er erfaring med å lage økonomiplan i eget dokument her i kommunen. 
Administrasjonen har derfor utarbeidet et forslag til hvordan økonomiplanen bør struktureres. 
Dette drøftes med formannskapet. Administrasjonen foreslår videre at utformingen av 
økonomiplanen gjøres som et samarbeid mellom administrasjonen og formannskapet. Man tar 
sikte på å ha et forslag til økonomiplan klar til kommunestyrets budsjettkonferanse i slutten av 
mai. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Dette fører til mer arbeid for administrasjonen. Det blir to runder årlig med 
budsjett/økonomiplan-arbeid mot en runde årlig tidligere. Men dette skal kunne løses med 
personalressursene man allerede har, så det vil ikke få noen økonomiske konsekvenser. 
 
Kontering: 
Ingen kontering. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales at økonomiplan og årsbudsjett splittes. Og at formannskap/administrasjon 
utarbeider forslag til økonomiplan til kommunestyrets junimøte. 
 
Lise Bråten 
konsulent 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-031, TI-&85 
13/233 
13/1340 
Christian Sigvart 
Rokkestad 
18.02.2013 

 

Utredning av eventuelle samarbeidsområder innen helse og 
pleie/rehab/omsorg mellom Grane kommune og Hattfjelldal kommune 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2013 011/13 

  
 

   

Rådmannens innstilling 
1. Det utredes samarbeidsområder mellom Grane kommune og Hattfjelldal kommune 

innen: 

 Legetjenester 

 Sykehjemstjenester 
2. Det søkes fylkesmannen om finansiering av 50 % av kostnadene. 

 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-011/13 Vedtak: 

1. Det utredes samarbeidsområder mellom Grane kommune og Hattfjelldal kommune 
innen: 

 Legetjenester 

 Sykehjemstjenester 
2. Det søkes fylkesmannen om finansiering av 50 % av kostnadene. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjente. 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
11.02.2013 63093 Prosjektbeskrivelse - etablering av felles legetjenester for Grane 

kommune og Hattfjelldal kommune 
18.02.2013 63363 Prosjektbeskrivelse - Etablering av samarbeide om 

sykehjemstjenester 
 
Oppsummering av saken: 
Rådmennene i Grane og Hattfjelldal forslår, i samarbeide med fagadministrasjonene, to fagfelt 
innen helse og PRO der det bør utredes hvorvidt våre to kommuner, med gevinst, kan 
samarbeide om driften/oppgaveløsning.  
 
Saksopplysninger: 
Det forslås da opprettet to prosjekt; felles legetjenester mellom Grane og Hattfjelldal under èn 
administrasjon og to delområder innen sykehjemstjenester. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelsene 
som vil danne grunnlaget for selve prosjektene samt søknad til fylkesmannen om tilskudd på 
halvparten av de kalkulatoriske kostnadene.  
 
Vurdering: 
Kravene innen helse og pleie/rehabiltering/omsorg er omfattende og Samhandlingsreformen 
krever nye måter å løse helseproblemer på. Grane kommune og Hattfjelldal kommune er begge 
like store i innbyggertall, og kommunesentra ligger innenfor en radius av 35 km. 
 
Det er tenkt felles legetjeneste der Grane og Hattfjelldal har disse tjenestene under èn 
administrasjon. Dette er en modell som er velkjent i kommunesamarbeids sammenheng, og kan 
by på store fordeler som kollegial fraværsdekning, felles timebestillinger og felles løsning av 
offentlige legeoppgaver som eksempelvis miljørettet helsevern og smittevern. 
 
Videre skal det utredes to deltjenester innenfor sykehjemsdrift der man kan ha felles drift. 
Tanken er at man her kan løse lovpålagte områder som er vanskelig for èn kommune alene å 
bygge opp, men der et samarbeide vil gjøre tjenestene både bedre og mer kostnadeffektive. 
Samarbeide kan også være nyttig der våre to kommuner har felles ren driftsproblematikk og 
samarbeide kan gjøre driften mer overkommelig. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
De to prosjektene vil bli utarbeidet ved hjelp av egne ansatte krefter pluss noe bistand fra 
fagfolk i organisasjonen som arbeider deltid. Det søkes fylkesmannen om kr 260 000 til 
legeprosjektet og kr 290 000 til sykehjemsprosjektet. 
 
Kontering: 
Regnskapsmessig opprettes det to prosjektkonti der utgifter føres for senere dokumentasjon. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
De to prosjektene som omtalt iverksettes jf prosjektbeskrivelsene. 
 
 
Christian Sigvart Rokkestad 
avdelingsleder 
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Bolyst i Hattfjelldal - Prosjekt 2013 -2016.  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 27.02.2013 012/13 

  
Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar prosjektplan for ”Bolyst i Hattfjelldal” som grunnlag for gjennomføring av 
prosjekt med fokus på tilflytting og inkludering i kommunen. 
Prosjektet vedtas med en kostnadsramme på 5,1 mill.kr for perioden 2013 – 2016. 
 
 
27.02.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-012/13 Vedtak: 
Formannskapet vedtar prosjektplan for ”Bolyst i Hattfjelldal” som grunnlag for gjennomføring av 
prosjekt med fokus på tilflytting og inkludering i kommunen. 
Prosjektet vedtas med en kostnadsramme på 5,1 mill.kr for perioden 2013 – 2016. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
25.02.2013 63588 Prosjektplan Bolyst.pdf 
25.02.2013 63589 Prosjektkart Bolyst.pdf 
 
 
Oppsummering av saken: 
Rådmannen ser det hensiktsmessig å søke om midler til et treårig ”Bolyst-prosjekt”, da dette vil 
kunne være en svært nyttig bidragsyter i arbeidet med tilflytting, inkludering og bolyst. Slik 
arbeidsbyrden i rådmannens stab er i dag, finnes det ikke midler til å gjennomføre slikt arbeid 
på tilfredsstillende måte.  
Prosjektet med sine underprosjekter vil kunne bidra til økt aktivitet, inkludering, 
nettverksbygging og bolyst blant målgruppene (kvinner, ungdom og innvandrere), og bidra til at 
man når målet om å øke innbyggertallet i kommunen.  
 
Saksopplysninger: 
Det vises til brev fra Nordland Fylkeskommune, mottatt 30.01.2013 med informasjon fra 
Kommunal- og regionaldepartementet om midler til Bolyst prosjekt for 2013.  
Videre til Strategisk kommuneplan for Hattfjelldal Kommune 2006 – 2018 og Boligpolitisk plan 
for Hattfjelldal 2013 - 2015, vedtatt i Kommunestyret i sak KS-005/13 og vedtak KS 050/10:  
 
”Hattfjelldal takker ja til å delta i samarbeid om Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). 
LUK- kontaktperson er jordbrukssjef Hilgunn Anita Iversen. 
 
Hattfjelldal kommune ønsker å ha fokus på: 
• bolyst, tilflytting og tilbakeflytting, grønt reiseliv og opplevelser, trivsel og 

identitetsbygging 
• entreprenørskap og næringsutvikling 
• kommuneplanlegging” 
 
Med bakgrunn i ovennevnte dokumenter har Rådmannen utarbeidet vedlagt prosjektplan, som 
skal danne grunnlag for søknad om midler til bolystprosjekt i Hattfjelldal 2013-2016 (3 år). 
Det fremkommer av informasjon fra departementet at dette er siste gang det blir utlyste midler til 
Bolyst, og søknadsfristen er 1. mars.  
 
Ett av kriteriene for utvelgelse av pilotprosjekter er ”Sterk lokal og/eller regional forankring. I 
dette ligger det at søknadene bør være politisk forankret i lokale og/eller regionale 
styringsdokumenter.”  
Rådmannen ønsker å få prosjektet godkjent av formannskapet før søknad om midler sendes 
inn, for å ytterligere forankre prosjektet politisk.  
 
Prosjektet er satt opp med hovedvekt på tilflytting, bosetting og stedstilhørighet. Målgruppene er 
innvandrere, tilflyttende og ungdom som ønsker å bosette seg i kommunen. Arbeidsmetodene 
bygger på kunnskapsformidling, kompetanseheving og i stor grad nettverksbygging mellom de 
etablerte og de nyetablerte innbyggerne.  
 
Sakset fra informasjonsbrevet fra KRD:  
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Prosjektet har et budsjett på 5,1 millioner, der kommunens egeninnsats er satt til kr 
600.000,- i en treårsperiode og er sammensatt slik:  
 

Egeninnsats Hattfjelldal kommune 2013-16 

Møterom, leie 24000 

Utstyr møbler 100000 

Leie lokaler/kontor 250000 

Veiledning/foredrag 226000 

Totalt 600000 

 
Det forutsettes at det utstyr og møbler som blir kjøpt inn til prosjektet blir i kommunens eie etter 
at prosjektet er ferdig, og at veiledning og foredrag til en verdi av 226.000,- blir gjennomført av 
ansatte i kommunen innen deres arbeidsområde. Her kan nevnes næringsrådgiver, 
integreringsleder, miljøarbeidere, lærere, kulturmedarbeider osv. Innkjøp av utstyr føres over 
drift, og arbeid i prosjektet dokumenteres i timelister fra hver enkelt. Leie av lokaler vil 
fremkomme i prosjektets regnskap som interne overføringer. 
Prosjektet skisserer prosjektleder i full stilling i tre år, og vedkommende skal ansettes i 
kommunen etter en normal utlysningsprosess. Prosjektet skal kunne dokumentere alle sine 
utgifter i eget prosjektregnskap i henhold til de krav som stilles om rapportering fra 
departementet og andre som måtte yte tilskudd til prosjektet.  
  
Vurdering: 
Rådmannen ser det hensiktsmessig å søke om midler til prosjektet, da det vil kunne være en 
svært nyttig bidragsyter i arbeidet med tilflytting, inkludering og bolyst. Slik arbeidsbyrden i 
rådmannens stab er i dag, finnes det ikke midler til å gjennomføre slikt arbeid på tilfredsstillende 
måte.  
Prosjektet med sine underprosjekter vil kunne bidra til økt aktivitet, inkludering, 
nettverksbygging og bolyst blant målgruppene, og bidra til at man når målet om å øke 
innbyggertallet i kommunen.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Kontering: 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Hattfjelldal kommune sender inn søknader om midler til finansiering av prosjektet ”Bolyst i 
Hattfjelldal” og rådmannen får ansvar for å fullfinansiere prosjektet, og gjennomføre det i 
samsvar med de planer som er lagt frem, forutsatt at dette ikke medfører økonomisk belastning 
for kommunen. Det tas forbehold om mindre justeringer av delprosjektene, innen de rammer 
som er satt av departementet.   
 
Sigridur Sigursveinsdottir 
Næringsrådgiver 


