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Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Røsvatn 
Dato: 20.03.2013 
Tidspunkt: 09:00 – 13:30 
 
 
Medlemmer: 

AP – Asgeir Almås 
SV – Bjørnar Hansen 
SP – Mirjam Holta 
SP – Harald Lie 

 
 
Forfall: 
 AP – Ann-Elen Sæterstad Olsen 
 
 
Vara: 
 SV – Ingjerd Hagen 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Mona Vik Larsen 
 
Av  5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 5 

 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
013/13 Referatsaker 
014/13 Rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling 
015/13 Bevillingsgebyr alkoholholdig drikk 
016/13 Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal sykehjem 
017/13 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring 
018/13 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. 
019/13 Interkommunalt barnevernsamarbeid i IHR 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

DATO- 
13/337 
13/1849 
Mona V. Larsen 
11.03.2013 

 

Referatsaker 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 013/13 

  
  
  
  
  
 
 
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
FS-013/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
Refererte skriv og meldinger: 
Nr Dok.ID T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 13/1436 U 21.02.2013 Mona Krutnes Ad oppsigelse av stilling i 

kommunen 

2 13/1522 U 28.02.2013 MOT Hattfjelldal v/ 

Espen Løkholm 

Svar på søknad om 

skjenkebevilling - 

enkeltanledning 

3 13/1552 S 01.03.2013  Legevikar 

4 13/1588 S 01.03.2013  Kommunalt boligtilskudd ved 

etablering av utleieleilighet 

5 13/1678 S 07.03.2013 Anita Iversen Skjenkebevilling 

enkeltanledning - Låvedans 

Bjørnstad Gård 

 

 



 Side 3 av 33 

 

Orienteringsaker FS 20.03.2013 
 

Økonomiplan. 

Oversiktlig orientering/gjennomgang av Lise Bråten. 

Politikerne skal tenke gjennom mål som er styrende for den økonomiske utviklingen. 

 

Godkjenning av møteprotokoll. 

Møteprotokollen skal godkjennes som siste sak i møte. Dette gjelder samtlige utvalg. 

Formannskapssekretær sender en orientering om dette til alle medlemmene. 

 

Rusforebyggende arbeid. 

Det bevilges kr. 10 000,- til SOS. Avd. til rusforebyggende arbeid. Dette dekkes av reservert 

tilleggsbevilgning. 

 

130.999.14901 -10 000,- 

423.242.14700 10 000,- 

 

Representanter i SHMIL. 

Linda Brennbakk og Anne-Margrethe Simonsen er på valg. Linda Brennbakk foreslås gjenvalgt. 

SP fremmer forslag på nytt varamedlem. 

 

Innspill til debatt. 

Ordfører ønsker innspill fra formannskapet til møte mellom statsskog og Indre Helgeland 

Regionråd. 

 Bedre tilrettelegging for allmennheten. 

 Skogpleie. 

 Tilbakeføring av midler. 

 

 

 

Ref: Mona Vik Larsen 

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

FE-047 
13/173 
13/282 
Marit Hatten 
08.03.2013 

 

Rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 014/13 

  
  

   

Rådmannens innstilling 
Rutinehåndbok for post-, arkiv og saksbehandling vedtas. 
Oppdateringer av rutinehåndboken delegeres til rådmannen. 
 
 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-014/13 Vedtak: 
Rutinehåndbok for post-, arkiv og saksbehandling vedtas. 
Oppdateringer av rutinehåndboken delegeres til rådmannen. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
08.03.2013 63953 Rutinehåndbok.docx 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn for å ha en rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling, er behovet for felles 
skriftlig verktøy.    
 
Denne rutinehåndboken er ment å gi saksbehandlere i Hattfjelldal kommune en generell 
rettledning i deres daglige virke, og i størst mulig grad sikre at vi forholder oss til lover og regler, 
samt at alle i kommunen gjør det likt. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Rutinehåndbok for post-, arkiv og saksbehandling vedtas. 
Oppdateringer av rutinehåndboken delegeres til rådmannen. 
 
 
 
 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE- 
13/277 
13/1398 
Anne-Margrethe 
Simonsen 
20.02.2013 

 

Bevillingsgebyr alkoholholdig drikk 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 015/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
  

   

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2 settes bevillingsgebyret 
lavere enn ordinære satser til følgende bevillingshavere i kommunen: 
 
Sæterstad gård v/Siri Kobberød og Knut Kastnes  
Furuheim gård v/Trine og Morten Bolstad  
Gryteselv fjellgård v/Catharina H.M van Nuland og Johannes L.M van Opzeeland.  
 
Årlig bevillingsgebyr fastsettes til kr 500,-  
 
For ambulerende bevilling og bevillinger gitt til en enkelt bestemt anledning kreves et gebyr på 
kr 280,- pr gang jfr. bestemmelsen i § 6-2.  
 
 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-015/13 Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2 settes bevillingsgebyret 
lavere enn ordinære satser til følgende bevillingshavere i kommunen: 
 
Sæterstad gård v/Siri Kobberød og Knut Kastnes  
Furuheim gård v/Trine og Morten Bolstad  
Gryteselv fjellgård v/Catharina H.M van Nuland og Johannes L.M van Opzeeland.  
 
Årlig bevillingsgebyr fastsettes til kr 500,-  
 
For ambulerende bevilling og bevillinger gitt til en enkelt bestemt anledning kreves et gebyr på 
kr 280,- pr gang jfr. bestemmelsen i § 6-2. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Dersom enkelte bevillingsinnehavere skal få lavere gebyr enn det som er fastsatt i forskrift, må 
det fattes eget vedtak av bevillingsmyndigheten, dvs. kommunestyret. Dette har tidligere vært 
gjort for Hattfjelldalsdagan, Sæterstad gård, Furuheim gård og Gryteselv fjellgård. Slikt vedtak 
om unntak fra generelle satser er ikke gjort siden budsjettbehandlingen for 2011. Dermed er det 
gebyr fastsatt i gjeldende forskrift som må legges til grunn ved innkreving av bevillingsgebyr 
dersom det ikke fattes nytt vedtak. 
 
Saksopplysninger: 
Alle som innehar salgs- eller skjenkebevilling for alkoholholdig drikk skal betale gebyr, jfr. 
forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2: 
 
§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:  
Salg:  

- 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

Skjenking:  

- 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

- 1,00 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

- 3,28 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.  

  
      Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1370 for salg og kr 4050 for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For  
ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 280 pr. gang.  
 

 Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012), 5 des 2012 nr. 1142 (i kraft 1 jan 
2013).  

 

 
Tidligere har det som nevnt vært vanlig praksis at bevillingsgebyrene ble fastsatt under  
kommunestyrets budsjettbehandling jfr. budsjettvedtaket for 2011 vedtatt i KS 060/10 av 
15.12.2010 som er gjengitt nedenfor: 
 

3. Det fastsettes i medhold av Alkoholloven, samt forskrift av 8.juni 2005 nr 538 og rundskriv IS-
5/2008, følgende satser for salgs- og skjenkeavgifter for året 2011:  

 

o Salg av øl:    kr.  0,17  pr vareliter øl (gruppe 1) 
o Skjenking av alkoholholdig drikk: kr. 0,34  pr vareliter øl (gruppe 1) 

                                                                      kr. 0,94 pr vareliter vin (gruppe 2) 

                                                                kr.  3,07 pr vareliter brennevin (gruppe 3) 

 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 200,- for salg og kr 3 500,- for skjenking. 

 

 Rådmannen beregner og krever inn gebyr på grunnlag av omsetningsoppgaver fra 

 bevillingshaverne. 

 Unntak fra generelle satser: 

 Hattfjelldalsdagan      kr. 1.000,- pr år 
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 Furuheim gård      kr. 1.000,- pr år 

 Sæterstad gård      kr  1.000,- pr år  

 Gryteselv fjellgård      kr  1.000,- pr år    
 

 

I budsjettvedtakene for 2012 og 2013 er ikke dette punktet lenger med i innstillingen. 
 
De ordinære gebyrene er fastsatt i forskrift. Bevillingsmyndigheten, dvs kommunestyret kan i 
særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Unntakene har tidligere vært gjort i 
forhold til serveringsstedene som har svært liten omsetning av alkoholholdig drikk. Dette fordi 
minstegebyret ble oppfattet som urimelig høyt sett i forhold til omsatt mengde alkohol. 
 
For salgsbevillingene (Coop og Ica) er omsatt mengde alkohol langt over minstegebyret og 
disse innkreves pr vareliter solgt alkohol. Hattfjelldal grillkiosk har også ligget over 
minstegebyret på omsatt mengde alkohol når omsetningsoppgaver er blitt levert. 
Problemstillingen er derfor kun aktuell for Sæterstad gård, Furuheim gård og Gryteselv fjellgård.  
 
Konsekvensen av at det ikke er fattet vedtak om unntak fra generelle satser, er den at 
administrasjonen pr definisjon skal kreve inn ordinære gebyr fra samtlige innehavere av 
skjenkebevillingene.  
 
Sæterstad gård og Furuheim gård har begge levert inn omsetningsoppgaver for 2011. Furuheim 
gård har allerede levert inn også for 2012 (årlig frist 1.mars). Gryteselv fjellgård har ikke levert 
inn omsetningsoppgave for 2011 eller 2012.  
 
For 2011 ble disse 3 bevillingshaverne avkrevd kr 1 000,- basert på KS 060/10. 
 
Omsatt mengde alkohol: 

 Sæterstad Gård 2011 Furuheim 2011 Furuheim 2012 

Øl 92 liter 132 liter 96 l liter 

Vin 40 liter 24,35 liter 14,4 liter 

Brennevin 5 liter 0,94 liter 1 liter 

 
Som vist er omsetningen av alkoholholdig drikk svært beskjeden. Et minstegebyr på kr 4.050,- 
vil gi en kraftig økning i gebyr. 
 
For ambulerende bevillinger har det tidligere ikke vært innkrevd gebyr. I 2012 ble det innvilget 
10 søknader om ambulerende bevilling/bevillinger til enkeltanledninger. I henhold til forskriften 
kan det innkreves inntil kr 280,- i behandlingsgebyr for ambulerende bevilling. Bevillinger til 
enkeltanledninger skal behandles på linje med alminnelige bevillinger, dvs etter omsatt mengde 
alkohol. Det har ikke vært praksis å avkreve omsetningsoppgaver for bevillinger gitt til 
enkeltanledninger.  
 
Vurdering: 
Konsekvensen av at det ikke er fattet vedtak om unntak fra generelle satser, er den at 
administrasjonen pr definisjon skal kreve inn ordinære gebyr fra alle innehavere av 
skjenkebevillinger.  Dette kan være en utilsiktet konsekvens som politisk nivå ikke var 
tilstrekkelig kjent med.  Dersom man ser på omsatt mengde alkohol fra Furuheim gård  og 
Sæterstad gård vil en innkreving av minstegebyr på kr 4.050,- være langt mer enn det 
bevillingsinnehaverne tidligere har blitt avkrevd i gebyr. Pr vareliter omsatt mengde alkohol vil 
avgiften være mye høyere enn det bevillingshavere med høyere omsetning blir belastet. Det 
virker urimelig å kreve inn minstegebyr på kr 4.050,- når gebyret for faktisk omsetning er under 
100-lappen.  
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Forskriften åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette gebyret 
lavere enn ordinært minstegebyr. Dette er ment som en snever unntaksregel, i første rekke 
beregnet på steder hvor salg eller skjenking av alkoholholdig drikk utgjør en svært liten del av 
virksomheten og har liten økonomisk betydning. 
 
I merknadene til forskriften legges det til grunn at bevillingsmyndigheten er nærmest til å foreta 
vurderingen av i hvilke tilfeller det vil gi et svært urimelig resultat å anvende minstegebyret. Det 
er derfor ikke gitt retningslinjer om gebyrnivå eller hva som ligger i ”særlige tilfeller. Det er opp til 
bevillingsmyndigheten å avgjøre hva som er særlige tilfeller, bl.a. under hensyn til 
virksomhetens art, omsetningens omfang og til at bevillingsmyndigheten bruker ressurser ved 
søknadsbehandling, kontroll mv. også ved slike bevillinger. 
 
Bevillingsmyndighet (kommunestyret) står fritt til å fastsette nivået på gebyret i særlige tilfeller. 
Ettersom kommunen har utgifter med kontroll på samtlige skjenkesteder uavhengig av omsatt 
mengde, er det naturlig å avkreve et gebyr for å dekke inn deler av kostnadene til 
søknadsbehandling og kontroll. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Alle slike gebyr gir inntekter til kommunen.  
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Med hjemmel i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2 settes bevillingsgebyret 
lavere enn ordinære satser til følgende bevillingshavere i kommunen: 
 
Sæterstad gård v/Siri Kobberød og Knut Kastnes  
Furuheim gård v/Trine og Morten Bolstad  
Gryteselv fjellgård v/Catharina H.M van Nuland og Johannes L.M van Opzeeland.  
 
Årlig bevillingsgebyr fastsettes til kr 500,-  
 
For ambulerende bevilling og bevillinger gitt til en enkelt bestemt anledning kreves et gebyr på 
kr 280,- pr gang jfr. bestemmelsen i § 6-2.  
 
 
 
leder sosialavdelingen 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FE-033, FA-H12 
12/1323 
12/7016 
Christian Sigvart 
Rokkestad 
07.11.2012 

 

Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal sykehjem 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Råd for eldre og funksjonshemmede 13.12.2012 007/12 

Formannskapet 20.03.2013 016/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
  
    
Rådmannens innstilling 

1. Det opprettes et Brukerråd for Hattfjelldal sykehjem som også skal ivareta Gavefondets 
oppgaver med tiltredelse av rådmann og èn representant fra en relevant lokal frivillig 
organsisasjon. 

 
2. Det vedtas slike retningslinjer for rådet: 

 

BRUKERRÅD OG GAVEFONDSSTYRE FOR HATTFJELLDAL SYKEHJEM 

 

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker 

som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som 

enkeltpersoner.  

 

1. Brukerrådet består av 3 brukerrepresentanter. Medlemmene velges med personlige vara 

for to år om gangen.  

 

2. Leder og medlemmer av brukerråd velges blant pasientene og de pårørende. 

 

3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere. 

 

4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. 

Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp 

og på hvilken måte. 

 

5. I saker om fordeling av gavemidler tiltreder rådmann og repr fra en relevant lokal frivillig 
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organisasjon og utvalget er da Gavefondsstyre. 

 

6. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt. 

 Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak aksepteres og respekteres av 
enhetsleder og ansatte.   

 Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av 
brukerrådet. 
 

7. Arbeidet i brukerrådet kan organiseres slik:  

 Det settes opp en møteplan med 2 møter/år..  

 Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder. 

 Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er forberedt. 

 Referat godkjennes av møtedeltagerne og gjøres kjent. 

 Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat. 
 

8. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema* til diskusjon og gi råd om – eksempelvis: 

 Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, 
brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.). 

 Årsbudsjett og Økonomiplan 

 Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten. 

 Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.  

 Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse 

 Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.). 

 Åpningstider og/eller besøkstider.  

 Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen. 
 

*Unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker. 

 

9. I forhold til omgivelsene bør brukerrådene: 

 Kontakte og/eller sende informasjon til de politiske komiteene.  

 Ved behov invitere politikere/rådmannen til møte. 

 Forvente å motta informasjon fra rådmann om tema som berører enhetens virksomhet og/eller 
nærmiljø. 

 Fungere som høringsorgan for rådmann, både i forhold til enhetens tjenesteområde og 
enhetens nærområde. 

 Delta på ett kontaktmøte – det møtet som behandler budsjett - pr år med formannskapet. 
 

10. Brukerrådet ved Hattfjelldal sykehjem er  Gavefondsstyre for sykehjemmet når 

rådmannen og èn repr for en relevant frivillig organisasjon møter til saker vedrørende dette 

gavefondet. 

” 
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3. Brukerråd for de som mottar hjemmetjenester utenfor Bo og Servicesenteret, er Rådet 
for eldre og funksjonshemmede 

 
 
 
 
 
13.12.2012 Råd for eldre og funksjonshemmede 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
ELFU-007/12 Vedtak: 
 

1. Det opprettes et Brukerråd for Hattfjelldal sykehjem som også skal ivareta Gavefondets 
oppgaver med tiltredelse av rådmann og èn representant fra en relevant lokal frivillig 
organsisasjon. 

 
2. Det vedtas slike retningslinjer for rådet: 

 

BRUKERRÅD OG GAVEFONDSSTYRE FOR HATTFJELLDAL SYKEHJEM 

 

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker 

som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som 

enkeltpersoner.  

 

1. Brukerrådet består av 3 brukerrepresentanter. Medlemmene velges med personlige vara for 

to år om gangen.  

 

2. Leder og medlemmer av brukerråd velges blant pasientene og de pårørende. 

 

3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere. 

 

4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. 

Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og 

på hvilken måte. 

 

5. I saker om fordeling av gavemidler tiltreder rådmann og repr fra en relevant lokal frivillig 

organisasjon og utvalget er da Gavefondsstyre. 

 

6. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt. 
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 Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak aksepteres og 
respekteres av enhetsleder og ansatte.   

 Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av 
brukerrådet. 
 

7. Arbeidet i brukerrådet kan organiseres slik:  

 Det settes opp en møteplan med 2 møter/år..  

 Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder. 

 Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er forberedt. 

 Referat godkjennes av møtedeltagerne og gjøres kjent. 

 Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat. 
 

8. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema* til diskusjon og gi råd om – eksempelvis: 

 Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, 
brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.). 

 Årsbudsjett og Økonomiplan 

 Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten. 

 Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.  

 Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse 

 Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.). 

 Åpningstider og/eller besøkstider.  

 Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen. 
 

*Unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker. 

 

9. I forhold til omgivelsene bør brukerrådene: 

 Kontakte og/eller sende informasjon til de politiske komiteene.  

 Ved behov invitere politikere/rådmannen til møte. 

 Forvente å motta informasjon fra rådmann om tema som berører enhetens virksomhet og/eller 
nærmiljø. 

 Fungere som høringsorgan for rådmann, både i forhold til enhetens tjenesteområde og enhetens 
nærområde. 

 Delta på ett kontaktmøte – det møtet som behandler budsjett - pr år med formannskapet. 
 

10. Brukerrådet ved Hattfjelldal sykehjem er  Gavefondsstyre for sykehjemmet når rådmannen 

og èn repr for en relevant frivillig organisasjon møter til saker vedrørende dette gavefondet. 

 

3. Brukerråd for de som mottar hjemmetjenester utenfor Bo og Servicesenteret, er Rådet 
for eldre og funksjonshemmede 

 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-016/13 Vedtak: 
1. Det opprettes et Brukerråd for Hattfjelldal sykehjem som også skal ivareta Gavefondets 
oppgaver med tiltredelse av rådmann og èn representant fra en relevant lokal frivillig 
organsisasjon. 
 
2. Det vedtas slike retningslinjer for rådet: 
 
BRUKERRÅD OG GAVEFONDSSTYRE FOR HATTFJELLDAL SYKEHJEM 
 
Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker 
som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som 
enkeltpersoner.  
 
1. Brukerrådet består av 3 brukerrepresentanter. Medlemmene velges med personlige vara for 
to år om gangen.  
 
2. Leder og medlemmer av brukerråd velges blant pasientene og de pårørende. 
 
3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere. 
 
4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. 
Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og 
på hvilken måte. 
 
5. I saker om fordeling av gavemidler tiltreder rådmann og repr fra en relevant lokal frivillig 
organisasjon og utvalget er da Gavefondsstyre. 
 
6. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt. 
• Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak aksepteres og respekteres 
av enhetsleder og ansatte.   
• Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av 
brukerrådet. 
 
7. Arbeidet i brukerrådet kan organiseres slik:  
• Det settes opp en møteplan med 2 møter/år..  
• Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder. 
• Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er forberedt. 
• Referat godkjennes av møtedeltagerne og gjøres kjent. 
• Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat. 
 
8. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema* til diskusjon og gi råd om – eksempelvis: 
• Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, 
kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.). 
• Årsbudsjett og Økonomiplan 
• Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten. 
• Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.  
• Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse 
• Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.). 
• Åpningstider og/eller besøkstider.  
• Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen. 
 
*Unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker. 
 
9. I forhold til omgivelsene bør brukerrådene: 
• Kontakte og/eller sende informasjon til de politiske komiteene.  
• Ved behov invitere politikere/rådmannen til møte. 



 Side 15 av 33 

• Forvente å motta informasjon fra rådmann om tema som berører enhetens 
virksomhet og/eller nærmiljø. 
• Fungere som høringsorgan for rådmann, både i forhold til enhetens tjenesteområde og 
enhetens nærområde. 
• Delta på ett kontaktmøte – det møtet som behandler budsjett - pr år med formannskapet. 
 
10. Brukerrådet ved Hattfjelldal sykehjem er  Gavefondsstyre for sykehjemmet når rådmannen 
og èn repr for en relevant frivillig organisasjon møter til saker vedrørende dette gavefondet. 
 
3. Brukerråd for de som mottar hjemmetjenester utenfor Bo og Servicesenteret, er Rådet 
for eldre og funksjonshemmede 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
Oppsummering av saken: 
Rådet for Eldre og funksjonshemmede ber om en sak der opprettelse av brukerråd for 
tjenestemottakere av PRO-tjenester, blir vurdert. 
 
Saksopplysninger: 
Det er pr dato bare ett brukerråd for mottakere av PRO-tjenester (i tillegg til Rådet for eldre og 
funksjonshemmede). Det er Brukerrådet for Bo- og servicesenteret. Hattfjelldal sykehjem har 
intet brukerråd, men et Gavefondsstyre (pålagt av fylkesmannen) med to møter/år. 
Gavefondsstyret utgjøres av brukerrepresentant, rådmann, enhetsleder og èn fra en frivillig 
organisasjon (pt den lokale sanitetsforeningen). Det er intet brukerråd for de som mottar 
tjenester fra PRO som ikke bor i Bo og Servicesenteret. 
 
Vurdering: 
Det er vanlig med brukerråd. Dette er en kanal der brukere, pasienter og andre mottakere av 

tjenestene kan gi innspill i forhold til de tjenestene som blir levert og de tjenester som ikke blir 

levert, men som man mener skulle vært der. Et talerør som alle i kommunen har i slike – og 

andre relevante saker, er Rådet for eldre og funksjonshemmede. 

 

I tillegg til Brukerrådet ved Bo- og servicesenteret kan det opprettes et Brukerråd for Hattfjelldal 

sykehjem med slikt forslag til retningslinjer som skissert nedenfor. Dette brukerrådet bør også 

ivareta Gavefondsstyrets oppgaver, men til disse sakene må rådmannen og en representant fra 

en relevant lokal frivillig organisasjon møte. Dette jf retningslinjene for Gavefondsstyret. 

 
I retningslinjene bør et komme frem hva rådets oppgaver er/ikke er, rådets sammensetning, 
utvalgsmetode for medlemmer, sekretariat, møtefrekvens. Dette er foreslått  
i sakens innstilling. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen nye. 
 
Kontering: 
Ikke aktuelt 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det opprettes et eget Brukerråd for Hattfjelldal sykehjem med retningslinjer skissert i denne 
saken. Brukerrådet er Gavefondsstyre for sykehjemmet med tiltredelse av rådmann og èn 
representant fra en relevant lokal frivillig organisasjon. 
 
 
 
 
Christian Sigvart Rokkestad 
avdelingsleder 
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FE-131, TI-&13 
13/133 
13/1645 
Stian Skjærvik 
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Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring 
  
  
  

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 017/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
Rådmannens innstilling 

Hattfjelldal kommune slutter seg til hovedtrekkene i utkast til Strategisk plan for Indre Helgeland 

Regionråd, med flg tillegg: 

Tillegg til satsningsområde 4: 

Indre Helgeland regionråd skal arbeide for å bedre den teknologiske infrastrukturen slik at 

tilbud innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir enda bedre.  

Infrastruktur og kommunikasjon er en betydelig faktor for å kunne lykkes i næringsutviklingen 

og i tilrettelegging for gode levevilkår. Informasjonsteknologi er blant de viktigste drivkreftene i 

endringsprosessene i samfunnet. IT bidrar til raskere informasjonsflyt mellom 

bedrifter/mennesker uansett avstand.  

Indre Helgeland regionråd skal arbeide for å få bygget et fiberbasert bredbåndsnett som knytter 

alle kommunene sammen. Dette er avgjørende for å kunne utvikle både kommunesamarbeid, 

gjennomføre deler av samhandlingsreformen, samt utvikle næringslivet i regionen.  

 

Tillegg til satsningsområde 2: 

Tog-forbindelsen mellom Helgeland og Bodø bør starte/stoppe på Trofors, for å kunne bli et 

reelt reisealternativ til hele Indre Helgeland samt deler av Sør-Helgeland. 

 

20.03.2013 Formannskapet 

 

Møtebehandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet på satsingsområde 2:  

”Indre Helgeland regionråd (IHR) ønsker at det etableres en storflyplass på Helgeland, lokalisert 

på Hauan. Røssvold flyplass vil da bli nedlagt. 

IHR mener Hauan må realiseres uten at det forutsettes at Kjærstad flyplass nedlegges. 
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Det bør vurderes å ha som strategi/mål å få utarbeidet en helhetlig transportplan for 

hele Helgeland.” 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FS-017/13 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune slutter seg til hovedtrekkene i utkast til Strategisk plan for Indre Helgeland 

Regionråd, med flg tillegg: 

 

Tillegg til satsningsområde 4: 

Indre Helgeland regionråd skal arbeide for å bedre den teknologiske infrastrukturen slik at tilbud 

innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir enda bedre.  

Infrastruktur og kommunikasjon er en betydelig faktor for å kunne lykkes i næringsutviklingen og 

i tilrettelegging for gode levevilkår. Informasjonsteknologi er blant de viktigste drivkreftene i 

endringsprosessene i samfunnet. IT bidrar til raskere informasjonsflyt mellom 

bedrifter/mennesker uansett avstand.  

Indre Helgeland regionråd skal arbeide for å få bygget et fiberbasert bredbåndsnett som knytter 

alle kommunene sammen. Dette er avgjørende for å kunne utvikle både kommunesamarbeid, 

gjennomføre deler av samhandlingsreformen, samt utvikle næringslivet i regionen.  

 

Tillegg til satsningsområde 2: 

Tog-forbindelsen mellom Helgeland og Bodø bør starte/stoppe på Trofors, for å kunne bli et 

reelt reisealternativ til hele Indre Helgeland samt deler av Sør-Helgeland. 

 

Indre Helgeland regionråd (IHR) ønsker at det etableres en storflyplass på Helgeland, lokalisert 

på Hauan. Røssvold flyplass vil da bli nedlagt. 

IHR mener Hauan må realiseres uten at det forutsettes at Kjærstad flyplass nedlegges. 

 

Det bør vurderes å ha som strategi/mål å få utarbeidet en helhetlig transportplan for hele 

Helgeland. 

 
 
 
Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
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05.03.2013 62572 Høringsbrev_Strategisk plan IHR (2012 - 2015).pdf 
29.01.2013 62571 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring 
29.10.2012 59890 Høring:Fylkesplan for Nordland  2013 - 2025 
 
 
Oppsummering av saken: 
Kommunen har mottatt til høring forslag til strategisk plan for Indre Helgeland regionråd (IHR). 
Planens satsningsområder viser sammenfallende satasningsområder med kommunens 
Strategiske kommuneplan og med nylig vedtatte Fylkesplan. 
Planen har ikke fokus på viktigheten av informasjonsteknologi som innsatsfaktor for å utvikle 
regionen som bo- og arbeidsregion. Et godt utbygd høyhastighets bredbåndsnett er helt 
avgjørende for å få til samhandling mellom kommunene, lykkes med samhandlingreformen og 
videreutvikle næringslivet, herunder forskning og kunnskap. Dette må med i IHRs plan. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagt utkast til Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd (2012-2015). Det 
vises også til Fylkesplan for Nordland 2013-2025 samt Strategisk kommuneplan (SKP) for 
Hattfjelldal 2006-2018.  
 
IHR ber om tilbakemelding på høringsutkast til ”Strategisk plan 2012-2015”, innen 03.april 2013. 
Den strategiske plan for IHR er delt inn i 7 satsingsområder som er følgende: 

1. Bolyst- tettsteds og regionutvikling (senterfunksjoner) 
2. Samferdsel- kommunikasjoner og infrastruktur 
3. Kompetanse- kunnskapsutvikling og innovasjon 
4. Arbeidsplasser- næringsutvikling og verdiskapning 
5. Folkehelse 
6. Kultur – besøk og opplevelser 
7. Regionalt samarbeid 

 
I Fylkesplanen (vedtatt av fylkestinget den 25.02.13) er det skissert flg 3 mål- eller 
satsingsområder: 

 Livskvalitet 

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

 Verdiskapning og kompetanse 
 
Mens det i SKP for Hattfjelldal er vedtatt følgende strategier: 

1. Synliggjøre, profilere kommunen bl.a. gjennom flere fyrtårn 
2. Videreforedle lokale produkter fra primærnæringene og reiseliv, turisme. 
3. Utvikle infrastrukturen vei, strøm 
4. Styrke fagmiljøene/ nettverk gjennom nyskaping, rekruttering, kompetanseheving og 

samarbeid 
5. Samarbeid, interkommunalt, privat-, og regionalt 
6. Utvikle IKT – bredbånd, telefoni, mv 
7. Inkluderende kulturliv og bredere kulturtilbud/satsing 
8. Beredskap og sikkerhet 

 
Som det fremgår av denne opplistingen av ”satsingsområder” for  hhv. IHR, NFK og for 
Hattfjelldal kommune så er det stor grad av sammenheng- og sammenfall av prioriterte områder 
på nivået over- og under IHR.  
 
Vurdering: 
IHR sin Strategiske Plan 2012-2015, viser stor grad av sammenfall med hva kommunen 
allerede i 2006 innarbeidet i strategisk kommuneplan. Som overordnet plan for 
regionsamarbeidet vil man derfor på kommunenivå kunne relatere kommunens plantiltak også 
mot IHR sin plan. Dette er viktig når man skal effektuere og gjennomføre lokale tiltak og søke 
støtte i andres planer og satsningsområder. 
 
Følgende kommentarer kan for øvrig gis til planens satsningsområder: 
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Til satsingsområde 1- Bolyst- tettsteds og regionutvikling (senterfunksjoner): 
Formannskapet behandlet sak den 27.02.12 Prosjekt ”Bolyst i Hattfjelldal”. Det er i dette 
prosjektet beskrevet mål og tiltak som er sammenfallende med IHR sitt satsningsområdet. 
Kommunens engasjement henvender seg selvsagt lokalt mens IHR sin satsning peker på de 
regionale utfordringene.  
 
Til satsingsområde nr 2. Samferdsel- kommunikasjoner og infrastruktur: 
”Fullføre E6 fra Nord-Trøndelag fylke til Saltfjellet” er viktig. I fht å arbeide tett sammen med 
NFK om samferdselsprosjekter som binder regionen sammen burde det vært tatt med et mål 
om at tog-forbindelsen mellom Helgeland og Bodø burde starte/stoppe på Trofors, for å kunne 
bli et reelt alternativ til både sør- og hele Indre Helgeland. Dette også i et miljøperspektiv. 
 
Når det gjelder strategi nr. 3 ”legge transportplan Indre Helgeland” til grunn for arbeidet med et 
helhetlig transportsystem”, så er rådmannen av den formening at skal man få et reelt helhetlig 
transportsystem, så må hele Helgeland sees under ett. Her kunne strategien vært å få laget en 
helhetlig transportplan for Helgeland.  
 
Til satsingsområde nr 3. Kompetanse- kunnskapsutvikling og innovasjon: 
I dag har Hattfjelldal og Grane ”kunnskapssamarbeid” med Vefsn gjennom nye Mosjøen 
Studiesenter/RKK. Dette arbeidet er viktig å beholde og videreutvikle, selv om kommunen også 
søker samarbeid i IHR- regionen.  
 
Til satsingsområde nr 4. Arbeidsplasser- næringsutvikling og verdiskapning 
Her er det nevnt naturbaserte næringer og industri. Dette er i samsvar med kommunens 
strategier for næringsutvikling. Kommunen har i tillegg i strategisk kommuneplan valgt å ha med 
reiseliv og turisme i sin strategi. Spørsmålet er om man har råd til å utelate noen områder når 
det skal skaffes flere arbeidsplasser til regionen. 
 
Til satsingsområde nr 5: Folkehelse 
Samtlige strategier er positive og nødvendige. Imidlertid vil vi her måtte ta hensyn til det allerede 
er samarbeid med Vefsn kommune som del av HR og Helgelandssykehuset, og da i tospann 
med Grane. 
 
Til satsingsområde nr 6. Kultur – besøk og opplevelser 
Strategiene og beskrivelsen er ikke avvikende i fht. hva kommunens strategier peker på. Det er 
positivt at Grane pekes på som sted for lokalisering av nasjonalparksenter. 
 
Til satsingsområde nr 7. Regionalt samarbeid 
I samsvar med kommunens strategi om ”Samarbeid, interkommunal-, privat og regionalt.  
 
 
Hattfjelldal kommunen har i sine strategier allerede i 2006 pekt på nødvendigheten av å satse 
på å utvikle IKT – bredbånd, telefoni mv. I strategien heter det: 
Kommunen skal arbeide for å bedre de tekniske løsningene slik at tilbud innen informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi blir enda bedre.  

Infrastruktur og kommunikasjon er en betydelig faktor i fht. i hvor stor grad en lykkes i næringsutviklingen og i 

tilrettelegging for gode levevilkår. Informasjonsteknologi er blant de viktigste drivkreftene i endringsprosessene  i 

samfunnet. IT bidrar til raskere informasjonsflyt mellom bedrifter/mennesker uansett avstand.  

Med relativ lang vei til større sentra er det vanskelig å få private selskaper/ utbyggere til å prioritere Hattfjelldal 

når det gjelder utbygging av IKT. Dersom bedriftsøkonomiske hensyn skal legges til grunn vil det trolig være lite 

eller ingen lønnsomhet i slik utbygging. Avgjørende for fremtidig utvikling og utbygging av IKT løsninger (som for 

eksempel bredbånd) blir derfor spørsmålet om hvem som skal bekoste utbyggingen. 

Samarbeid med andre kommuner om utbygging, innholdstjenester mv., bør legges til grunn i videre arbeid. 

 
Etter rådmannens syn er det svært viktig at denne strategien også innarbeides i regionrådets 
satsningsområder. Bygging av et fiberbasert bredbåndsnett som knytter alle kommunene 
sammen er avgjørende for å kunne utvikle både kommunesamarbeid, gjennomføre deler av 
samhandlingsreformen, samt utvikle næringslivet i regionen.  
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Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen direkte økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Kontering: 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales følgende tillegg i IHR sin Strategiske plan: 
 
Indre Helgeland regionråd skal arbeide for å bedre de tekniske løsningene slik at tilbud innen 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir enda bedre.  
Infrastruktur og kommunikasjon er en betydelig faktor i fht. i hvor stor grad en lykkes i 
næringsutviklingen og i tilrettelegging for gode levevilkår. Informasjonsteknologi er blant de 
viktigste drivkreftene i endringsprosessene i samfunnet. IT bidrar til raskere informasjonsflyt 
mellom bedrifter/mennesker uansett avstand.  
Bygging av et fiberbasert bredbåndsnett som knytter alle kommunene sammen er avgjørende 
for å kunne utvikle både kommunesamarbeid, gjennomføre deler av samhandlingsreformen, 
samt utvikle næringslivet i regionen.  
 
Tog-forbindelsen mellom Helgeland og Bodø bør starte/stoppe på Trofors, for å kunne bli et 
reelt reisealternativ til hele Indre Helgeland samt deler av Sør-Helgeland. 
 
Det bør vurderes å ha som strategi/mål å få utarbeidet en helhetlig transportplan for hele 
Helgeland. 
 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann 
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Arkivsak: 
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Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 018/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
  

   

Rådmannens innstilling 
 
1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan/forprosjekt for bygging av flyktningeboliger. 
 
2. Som modell for realiseringen av byggeprosjektet skal det fortrinnsvis søkes samarbeid 

med privat utbygger etter OPS-modellen (offentlig – privat samarbeid). Dersom slik 
samarbeidsmodell ikke er mulig å realisere, skal kommunen selv være byggherre. 

 
3. Av hensyn til fremdriften delegeres det til formannskapet å godkjenne anbud og løsning. 

Det skal i forprosjektet tas stilling til gjennomføringsmodell. Formannskapet delegeres 
myndighet til å godkjenne leieavtaler i en mulig OPS-modell.  

 
4. Kommunestyret godkjenner en øvre økonomisk ramme på prosjektet på 16,8 mill.kr., 

dersom kommunen skal stå som byggherre.  
      Kommunestyret vedtar et låneopptak på 13,5 mill.kr. og det søkes Husbanken om tilskudd  
      på 20% tilsvarende 3,3 mill.kr, til finansiering av byggeprosjektet. 
 
5. Renter og avdrag innarbeides i budsjett og øk.plan. Prosjektet skal være 

selvfinansierende slik at husleien dekker drifts- og kapitalkostnader. 
 
 
 
 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-018/13 Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner prosjektplan/forprosjekt for bygging av flyktningeboliger. 
 
2. Som modell for realiseringen av byggeprosjektet skal det fortrinnsvis søkes samarbeid 
med privat utbygger etter OPS-modellen (offentlig – privat samarbeid). Dersom slik 
samarbeidsmodell ikke er mulig å realisere, skal kommunen selv være byggherre. 
 
3. Av hensyn til fremdriften delegeres det til formannskapet å godkjenne anbud og løsning. 
Det skal i forprosjektet tas stilling til gjennomføringsmodell. Formannskapet delegeres 
myndighet til å godkjenne leieavtaler i en mulig OPS-modell.  
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4. Kommunestyret godkjenner en øvre økonomisk ramme på prosjektet på 
16,8 mill.kr., dersom kommunen skal stå som byggherre.  
      Kommunestyret vedtar et låneopptak på 13,5 mill.kr. og det søkes Husbanken om tilskudd  
      på 20% tilsvarende 3,3 mill.kr, til finansiering av byggeprosjektet. 
 
5. Renter og avdrag innarbeides i budsjett og øk.plan. Prosjektet skal være 
selvfinansierende slik at husleien dekker drifts- og kapitalkostnader. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
14.03.2013 64337 Prosjektplan Flyktningeboliger 2013.doc 
 
 
 
 Ingen kjent innhabilitet. 
 
Saksopplysninger: 

 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 005/13 der kommunestyret har vedtatt at det skal 

igangsettes planlegging av 6 nye leiligheter for bosetting av asylsøkere/flykninger. 

 

Tomter: 

Med bakgrunn i vedtaket har en sett på to tomter i Toppenfeltet som kan være aktuelle til dette 

tiltaket. Dette er Toppenveien nr 17 og 19. 

 

I reguleringsbestemmelsene for Toppenfeltet framgår det at innenfor områder regulert til boliger 

kan det oppføres frittliggende bolighus som eneboliger, tomannsboliger, rekkehus eller 

flergenerasjonsboliger. U-graden skal ikke overstige 0,25 for rekkehus, dvs. et maksimalt 

grunnareal på 250 m2 pr 1000 m2 tomtegrunn. 

 

Toppenveien nr 17 er forholdsvis bratt og krever rekkehus med sokkelleiligheter. Her kan en få 

plass til 4 stk leiligheter med ett soverom både i hovedetasje og underetasje. 

En ser for seg samme planløsning/utforming som i Ungboleiligheter i Toppenveien 24 .  Samlet 

areal ca 257 m2.  

 

Toppenveien nr 19 er en flatere tomt hvor det kan bygges ett rekkehus på ”plate” med plass til 2 

leiligheter med tre soverom ved bygging i 1 ½ etasje.  En mulig modell er samme løsning som 

flyktningeboligen som er bygget på Austre Slettåsvei nr 11 (Boligprogram 95). Samlet areal ca 

233 m2. 

 

Gjennomføringsmodell: 

Det er gjennom Boligpolitisk plan pekt på muligheten av å trekke med private aktører i bygging 

av flere boliger i kommunen. Rådmannen er kjent med at andre kommuner har lykkes med slike 

modeller. Et eksempel er ”Hamarøy-modellen”, som Husbanken og Fylkesmannen benytter som 

stjerneeksempel på hvordan man kan lykkes med realisering av boliger i områder hvor rene 

kommersielle interesser er helt eller delvis fraværende. 
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Hamarøy kommune har i sitt prosjekt inngått et samarbeid med en privat 

entreprenør etter modell av OPS (offentlig-privat samarbeid).  

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et 

prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling 

og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, 

og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den 

private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig 

måte (Kilde: http://www.ops-portalen.net)  

 

Ved hjelp av modellen har Hamarøy kommune og private aktører i fellesskap bygd over 40 

boligenheter på to år, uten at boligene har kostet kommunen noe. Utbyggingen er 

organisert innenfor rammen av Lov om offentlige anskaffelser og men uten å øke den 

kommunalt eide eiendomsmassen. I en tradisjonell OPS-modell (offentlig-privat samarbeid) 

overtar staten eiendommen etter 20 år, men i Hamarøymodellen forblir eiendommen på 

private hender. 

 

En alternativ modell til realisering av boligene er at kommunen er byggherre og eier av 

byggene. Pr. i dag eier kommunen mer bygningsmasse enn hva en har ressurser til å 

vedlikeholde. Det er derfor ikke primært ønskelig å ha ytterligere eierskap, men dersom annen 

modell ikke lar seg gjennomføre, må kommunen ta dette ansvaret. 

Kostnadsoverslag. 

I prisoverslaget for ovennevnte 6 stk leiligheter har en tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå 

sine gjennomsnittlige kvadratmeterpriser pr 2011 tillagt antatt 5 % prisstigning fram til april 2013 

(Nordland). Til sammen utgjør dette ca kr 24.000,- pr m2. 

En har også sammenlignet denne opp mot boligprisstatistikken for leiligheter til Norges 

Eiendomsmeklerforbund som opererer med en langt høyere kvadratmeterpris, ca kr 33.000,-  . 

Tar en utgangspunkt i gjennomsnittet av disse to forskjellige prisene gir dette en pris på  

kr 28.500 pr m2. 

 

Dette gir en pris for 6 stk flyktningeboliger som beskrevet    kr 13.965.000,-. 

Prisstigning, antatt fram til juli 2014, 3 %   kr      523.000,-.   

Anbudsinnhenting, kontraktsinngåelse med entreprenør,  

byggeledelse/oppfølging i byggeperioden, antatt       kr      400.000,-. 

Uforutsette  utgifter 10 %             kr   1.400.000,- 

Byggelånsrenter, antatt 4 % (15 mnd)                                   kr      580.000,- 

Sum kostnad        kr 16.868.000,- 

 

http://www.ops-portalen.net/
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Det er i kostnadene tatt høyde for at prosjektet evt ikke avsluttes før sommeren 

2014. Fremdriftsplanen er likevel slik at bygg planlegges å stå ferdig i oktober 2013. dersom en 

lykkes i dette vil kapitalkostnadene bli lavere (byggelånsrenter og prisstigning). Av 

forsiktighetshensyn legges imidlertid disse kostnadene inn i prosjektøkonomien.  

 

Finansiering: 

Alternativ med OPS-modell: 

Privat utbygger forestår finansieringen av prosjektet. Kommunen må inngå langsiktig leieavtale 

for 6 boenheter.  

 

Alternativ med kommunen som byggherre: 

Boligene finansieres slik: 

Tilskudd fra kommunen      kr      200.000,- 

Lån i Husbanken       kr 13.295.000,- 

Tilskudd fra Husbanken      kr   3.373.000,- 
SUM Finansiering       kr 16.868.000,- 
 
Finansieringen tilpasses byggekostnad.  
 
Husleie. 
Prosjektet skal realiseres etter prinsippet om at husleie skal finansiere bygg. Dersom 
byggekostnaden blir som vist i tabellen ovenfor gir dette en husleie på ca. 12.000,- pr. mnd. 
Selv med bostøtte vil slik husleie være i overkant av hva bosatte flyktninger vil være i stand til å 
betale. Slik sett er en avhengig av at anbudene får prisene ned på et nivå som gir en lavere 
husleie. Svaret på dette vet en ikke før anbud er gjennomført.  
 
 
Vurdering: 
Dersom kommunen skal stå som byggherre må det innhentes anbud basert på en 
totalentreprise der alle nødvendige arbeider inngår. Dette betyr at entreprenøren/ 
ferdighusfirmaet (som leverer det billigste anbudet) besørger utarbeidelse av nødvendige 
tegninger, prosjektering, og oppsetting/ferdigstillelse av alle seks leilighetene. I dette ligger også 
arbeidet med å få/innhente godkjenning hos Husbanken. Med godkjenning hos Husbanken vil 
kommunen kunne oppnå et investeringstilskudd på 20 %. 
 
Dersom en velger en løsning etter OPS-modell, vil fremgangsmåten være noe annerledes 
gjennom at anbudet omfatter kommunal leie av 6 boenheter og ikke bygging.  
 
Følgende forhold er lagt til grunn i forbindelse med utarbeidelsen av kostnadsoverslaget: 
 
 
 
 
Leiligheter: 

 En har tatt utgangspunkt i to tegninger fra boligprogram 1995. Disse tegningene ble 
benyttet i forbindelse med byggingen av flyktningeboligene i Austre Slettåsvei nr 11 og 
Toppenveien 24.  
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 Det bygges 2 stk. rekkehus. Ett bygges i 1. etasje med sokkeletasje p.g.a 
fallet på tomta, mens det andre bygges på ”plate” (grunn fundamentering) fordi tomta er 
forholdsvis flat. 

 Leilighetene bygges på Toppenveien nr 17 og 19 (nabotomter). 

 Fire leiligheter blir med bad, stue/kjøkkenkrok, ett soverom beregnet for dobbeltseng, 
entre og bod. 

 To leiligheter får tre soverom, stue, kjøkken, bad, toalett i 2. etasje, bod og entre. 

 Leilighetene skal ha livsløpsstandard (skal kunne brukes av rullestolbrukere, gjelder 
hovedetasje). 

 Det er beregnet at det må sprenges i tomta til Toppenveien nr 17 p.g.a. lav dybde til fjell. 
 
Det understrekes at det i videre prosjektering vil måtte legges vekt på å finne en løsning som 
kan bli rimeligst mulig, samtidig som den tilfredsstiller krav fra Husbanken.  
 
Anbud/byggeledelse: 
 

 Det leies inn ekstern hjelp til anbudsutsendelse/anbudsinnhenting og byggeledelse.                         
Ut fra investeringenes størrelse anser en det som særlig viktig å sikre kommunen en 
best mulig kompetanse, sett i forhold til anbudsbeskrivelser, kontrakter, oppfølging, og 
garantier. 

 
Prisstigning: 
 

 Prisstigning beregnes fram til ferdigstillelse, antatt juli 2014. Endelig tidspunkt vil ikke 
kunne fastsettes før bindende kontrakt, med framdriftsplan, er utarbeidet. 

 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene er avhengig av hvilken løsning som velges. Dersom kommunen 
skal være byggherre, vil alle kostnader og finansiering forbli på kommunens hender. Ved valg 
av OPS-modell vil kommunens kostnader være knyttet opp mot husleiekostnader for 
leilighetene i ca. 20 år. 
Risikoen i prosjektet er i hovedsak knyttet til husleie og om kommunen lykkes med å få leid ut 
leilighetene til selvkost.  
 
Kontering: 
Innarbeides i  
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales at arbeidet med prosjekt bygging av flyktningeboliger igangsettes. 
 
Anbudet legger opp til at anbyder selv kan velge egne planløsninger og utforminger.  
Dette under forutsetning av at disse tilfredsstiller de krav, myndigheter, og kommune legger til 
grunn vedrørende areal, antall soverom, materialbruk osv. 
 
De foreslåtte leilighetsmodeller vil dessuten dekke behovet for ”gjenbruk” dersom behovet for 
flyktningeboliger skulle opphøre. 
 
Som modell for realiseringen av byggeprosjektet skal det søkes samarbeid med privat utbygger 
etter OPS-modellen. Dersom slik samarbeidsmodell ikke er mulig å realiserer skal kommunen 
selv være byggherre. 
 
Av hensyn til fremdriften delegeres det til formannskapet å godkjenne anbud. Det skal i sak om 
anbudsbehandling tas stilling til gjennomføringsmodell. Formannskapet delegeres myndighet til 
å godkjenne leieavtaler i en mulig OPS-modell.  
 
Kommunestyret godkjenner en øvre økonomisk ramme på prosjektet på 16,8 mill.kr. dersom 
kommunen skal stå som byggherre godkjennes et låneopptak på 13,5 mill.kr. Renter og avdrag 
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innarbeides i budsjett og øk.plan. Prosjektet skal være selvfinansierende slik at 
husleien dekker drifts- og kapitalkostnader.  
 
 
 
 
 
Gunnar Thomasli 

saksbehandler 
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Interkommunalt barnevernsamarbeid i IHR 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 20.03.2013 019/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
  

   

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen 

barneverntjenesten for kommunene Rana, Nesna, Lurøy, Hattfjelldal og Hemnes. 

Intensjonsavtale datert 08.03.2013 godkjennes. 

2. Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens 

barneverntjeneste skal organiseres som et interkommunalt samarbeid. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å utforme søknad om kompetanse- og 

samhandlingstiltak. 

 
 
 
 
 
20.03.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-019/13 Vedtak: 
1. Kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen 
barneverntjenesten for kommunene Rana, Nesna, Lurøy, Hattfjelldal og Hemnes. 
Intensjonsavtale datert 08.03.2013 godkjennes. 
2. Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens 
barneverntjeneste skal organiseres som et interkommunalt samarbeid. 
3. Rådmannen delegeres myndighet til å utforme søknad om kompetanse- og 
samhandlingstiltak. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Det er ingen administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
07.03.2013 63869 Søknad skjønnsmidler interkommunalt barnevern 2013.pdf 
11.03.2013 64132 Underskrevet intensjonsavtale 
15.03.2013 64392 retningslinjer_for_satsing_paa_kommunalt_barnevern.pdf 
 
 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
6 I 15.03.2013 Nesna kommune Referat fra møte om interkommunalt barnevern 
 
 
Oppsummering av saken: 
Saken er initiert av Indre Helgeland Regionråd. Det framlegges likelydende innstilling til politisk 
behandling i kommunene Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og Hattfjelldal. 
 
Saksopplysninger: 
Indre Helgeland Regionråd har også tidligere tatt initiativ til utredning av interkommunal 
barneverntjeneste, jfr. sak 01/09. Rådmannen i Hemnes ble den gang oppnevnt som leder for 
utredningsgruppa og Vefsn kommune skulle kontaktes om mulig deltakelse. Dette arbeidet kom 
aldri skikkelig i gang.  
 
Høsten 2011 ba rådmennene i Rana, Hemnes og Nesna RKK Rana om å utarbeide et notat 
som kunne danne grunnlag for revitalisering av arbeidet. Notatet fra RKK Rana ble behandlet i 
IHR, sak 46/12.  
 
Indre Helgeland regionråd tok dermed på nytt opp, et ønske om å arbeide for etablering av 
interkommunalt samarbeid innen barneverntjenesten i sak 46/12. Rådmennene hadde interesse 
av å få framdrift i saken og hadde møte pr mail 05.02.2013 hvor det ble satt som første delmål å 
få utarbeidet søknad om skjønnsmidler innen 1.mars 2013. 

 

Arbeidsgruppe ble nedsatt med barnevernleder i Nesna som leder. Første møte ble avholdt 15.februar -

13 på Mo hvor barnevernledere/fagledere fra samtlige kommuner i IHR deltok, med unntak av Grane. 

Hovedtema var utformingen av søknad om skjønnsmidler.  

 

Hemnes kommune tok ansvar for å ferdigstille og sende inn søknad om skjønnsmidler til 

Fylkesmannen i Nordland med tanke på å få utredet et mulig interkommunalt samarbeid innen 

barneverntjenesten for kommunene Rana, Nesna, Lurøy, Hattfjelldal og Hemnes. Grane 

kommune har foreløpig ikke meldt sin interesse for å delta.  Prosjektsøknaden åpner imidlertid 

for at flere kommuner kan slutte seg til et evt. videre samarbeid. 

 

De samarbeidende kommuner ønsker i tillegg å fremme en søknad til Fylkesmannen om 

kompetanse- og samhandlingstiltak innenfor den statlige satsningen på kommunalt barnevern 

2013. Formålet med samhandlingstiltak er å stimulere barneverntjenester til større grad av 

samhandling med andre barneverntjenester eller andre tjenester lokalt i kommunen der det vil 

være hensiktsmessig. Søknadsfrist er den 22.april.    
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Fredag 8.mars-13 deltok rådmenn og barnevernledere fra Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna og 

Hattfjelldal i et felles møte hvor det ble utarbeidet en intensjonsavtale om interkommunalt 

samarbeid innen barneverntjenesten for de berørte kommunene.  En slik intensjonsavtale må 

ligge til grunn før en evt. søknad om midler til samhandlingstiltak kan fremmes den 22.april.  Det 

er i intensjonsavtalen tatt høyde for kommunestyrets godkjenning. Arbeidsgruppen har videre 

avtalt nytt møte den 5.april for utforming av søknad. 

 
Barneverntjenesten står ovenfor mange. De viktigste utfordringene er: 

 et økende antall barn har hjelpetiltak iverksatt av barneverntjenesten 

 barneverntiltakene som BUFETAT (det statlige barnevernet) har ansvaret for, dekker 

ikke kommunenes behov for differensierte tiltak 

 BUFETAT er allerede i ferd med å bygge ned egne tiltak, bl.a. familie- og 

nettverksavdelingen ved Yttrabekken ungdomshjem på Mo i Rana er blitt lagt ned. 

 statlige signaler antyder en ansvarsoverføring fra BUFETAT til den kommunale 

barneverntjenesten. De økonomiske betingelsene, dvs. kommunale egenandeler er 

også foreslått endret ved at kommunene skal betale mer for bruk av bl.a. 

institusjonsplasser. 

 i små kommuner kan barneverntjenesten være sårbar med tanke på antall ansatte, 

kompetanse, faglig kvalitet og iverksetting av barneverntiltak 

 
Vurdering: 
Mange kommuner har allerede valgt å etablere interkommunale barneverntjenester. Her i 
Nordland er det bl.a. etablert interkommunal barneverntjeneste på Ytre-Helgeland (Leirfjord, 
Herøy, Dønna, Alstahaug og Træna) og i Vesterålen.  
 
Indre Helgeland Regionråd har flere ganger tidligere tatt initiativ til utredning av interkommunalt 
barnevernsamarbeid uten at dette har resultert i noe konkret.  
 
Etter administrasjonens vurdering er det hensiktsmessig å delta i utredning av alternative 
modeller for interkommunalt barnevernsamarbeid i regionen. Som kjent har Hattfjelldal og 
Grane tidligere vedtatt en felles plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene 
i KS 062/10. Slik utredning ble imidlertid ikke innvilget skjønnsmidler til og arbeidet har vært 
nedprioritert. Fra barneverntjenestens side er det selvsagt ønskelig at også Grane slutter seg til 
samarbeidsprosjektet i IHR. Av hensyn til allerede etablerte samarbeidsfora og geografisk 
nærhet, fremstår et samarbeid med Vefsn kommune også nærliggende. Så langt er initiativet 
fremmet av IHR hvor Vefsn som kjent ikke er medlem. Prosjektet åpner imidlertid for at flere 
kommuner kan slutte seg til. Etter vår vurdering er det fornuftig å være med på prosessen med 
utredning og utforming av framtidige samarbeidsmodeller. På den måten kan vi være med på å 
bidra til utvikling på barnevernsområdet i vår region.    
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Det søkes om eksterne midler til utredningsarbeid. Egeninnsats i prosjektperioden vil være 
deltakelsen fra egne ansatte i form av arbeidstid, reiseutgifter med mer.  
 
Kontering: 
Ikke aktuelt. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
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1. Kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen 

barneverntjenesten for kommunene Rana, Nesna, Lurøy, Hattfjelldal og Hemnes. 

Intensjonsavtale datert 08.03.2013 godkjennes. 

2. Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens 

barneverntjeneste skal organiseres som et interkommunalt samarbeid. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å utforme søknad om kompetanse- og 

samhandlingstiltak. 

 
 
Anne-Margrethe Simonsen 
leder sosialavdelingen 
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