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Medlemmer: 
 AP - Asgeir Almås (ordfører) 
 AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) 
 AP - Finn Ove Hofstad (representant) 
 AP - Sølvi Andersen (representant) 
 AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) 
 AP - Frode Andre Johansen (representant) 
 SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) 
 SP - Harald Lie (representant) 
 SP - Mirjam Holta (representant) 
 SP - Kjetil Sjåvik (representant) 
 SP - Mathias Sjåvik (representant) 
 SP - Terje Daleng (representant) 
 SP - Tomas Børgefjell (representant) 
 SV - Ingjerd Hagen (representant) 
 SV - Bjørnar Hansen (varaordfører) 
  
  
  
 
Forfall: 
 AP – Vera A. Bråten (representant) 
 SP – Tone Waaler (representant) 
 
 
Vara: 
 AP – Stian A. Bråten (vararepresentant) 
 SP – Bjørg Heidi Johansen (vararepresentant) 
 
 
Fra administrasjonen møtte:  
 Rådmann Stian Skjærvik 
 Formannskapssekretær Mona Vik Larsen 
 
 
Av 17 medlemmer møtte 15 Totalt frammøtte 17 
 
 
 



Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
015/13 Referatsaker 
016/13 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i k.sak 003/13. 
017/13 Tilbud om kjøp av aksjer i Hattfjelldal servicesenter AS 
018/13 Godkjenning Hovedplan vannforsyning 
019/13 Sluttrapport for finansforvaltningen pr 31.12.12 
020/13 Fastsetting av valgdag 2013 
021/13 Interkommunalt barnevernsamarbeid i IHR 
022/13 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring 
023/13 Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal sykehjem 
024/13 Valg av samevalgstyre med leder og nestleder for Storting- og Sametingvalg 

2013 
025/13 Bevillingsgebyr alkoholholdig drikk 
026/13 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. 
027/13 Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet 
028/13 Godkjenning av møteprotokoll 
029/13 Søknad om tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid 

etter SLT-modellen i 2013 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 



 

015/13: Referatsaker  
 
Vedtak 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
KS-015/13 Vedtak: 
Referater/meldinger tas til orientering. 
 
 

Rådmannens orientering 03.04.13. 
 
 
Rådmannens orientering til kommunestyret vedr. enkelte driftssaker: 
 

1. Delegasjonsreglementet – revisjon. 
Det er nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som gjennomgår eksisterende reglement 
(vedtatt 2008) og klargjør hvilke deler av reglementet som må endres. Dette gjelder bl.a. 
henvisninger til lovverk, endring i fht. administrativ og politisk organisering mv. 
Utkast til revidert reglement vil bli forelagt politisk nivå som arbeidsdokument. Målet er å 
ha ferdig revidert reglement i k.styret i des.13. 
 

2. Kriseplan (Plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering). 
En arbeidsgruppe bestående av eksisterende kriseledelse + kommuneoverlege og 
sekretær fra servicektr arbeider med å revidere planen. Planen revideres og legges frem 
for k.styret i juni 13.  
 

3. Rekruttering – IKT-medarbeider til ikt-samarbeid. 
Har startet rekruttering av IKT-medarbeider tilknyttet samarbeidet med Grane kommune. 
Dette samarbeidet har vært en prøveordning fra medio 2012. Grane kommune har gitt 
tilbakemelding om at de ønsker at samarbeidet formaliseres fast via SLA-avtale. 
 

4. Rekruttering av Plan og prosjektkonsulent. 
Stillingen skal dekke kommunens behov for ressurs og kompetanse til forestående 
planarbeid og prosjektledelse. Stillingen vil bli søkt delfinansiert av prosjektmidler som 
Nordland fylkeskommune disponerer til planarbeid til kommuner med 
restanser/utfordringer på planarbeid. Grane- og Hattfjelldal kommune er plukket ut som 
kommuner som kan få slike midler.  
 

5. Justering av organisering av Integreringsavdelingen. 
Integreringsleder har sagt opp sin stilling. Før ny utlysning skjer vil man gjøre ferdig ny 
modell for organisering av virksomheten. 

 
 
 

6.  Torgeir Loftshus ga en kort orientering om dagens status til Hattfjelldal vekst. 
Strategisk plan skal vedtas på generalforsamlingen i juni. 
 

7. Hilde Dalen informerer om prosjektet Kompetansefyrtårn. - Et prosjekt der det skal være 
et samarbeid mellom skole og næringsliv i Hattfjelldal. Intensjonen er at elevene skal bli 
kjent med næringslivet.  

 
 



Orientering fra Ordfører: 
 
Retten i New York har besluttet å avvise søksmålet fra kommunene mot Citigroup. 
Prosessuell avgjørelse om avvisning av kommunesøksmålet i Citi-saken vil bli påanket. 

 
 
 

016/13: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i k.sak 003/13.  
Rådmannens innstilling 
Saken fremmes til kommunestyret uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Forslag på innstilling fra gruppen AP/SV: 
”Kommunestyret mener at vedtaket i sak 003/13 er fattet på lovlig grunnlag, og vedtaket 
opprettholdes.”  
 
Forslag på innstilling fra SP-gruppen: 
”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" -kjennes ugyldig da det ikke var gitt mulighet til å saksbehandle/konsekvensutrede 
virkningene av et slikt vedtak 
 

 
 
AP/SV sitt forslag på innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 
 
KS-016/13 Vedtak: 
Kommunestyret mener at vedtaket i sak 003/13 er fattet på lovlig grunnlag, og vedtaket 
opprettholdes. 
 

017/13: Tilbud om kjøp av aksjer i Hattfjelldal servicesenter AS  
 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ønsker ikke å selge sine aksjer i Hattfjelldal Servicesenter AS på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
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: 
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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. 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Finn Ove Hofstad ber om å få sin habilitet vurdert fordi han er daglig leder i COOP Hattfjelldal. 
Representanten Hofstad fratrådte møtet ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.  
Han erklæres inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  
Vararepresentant Lisbeth Krutnes tiltrår under behandlingen. 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-017/13 Vedtak: 
Kommunestyret ønsker ikke å selge sine aksjer i Hattfjelldal Servicesenter AS på nåværende 
tidspunkt. 
Det utarbeides egen sak om eierskapsmelding som forelegges politisk behandling. 
 
 

018/13: Godkjenning Hovedplan vannforsyning  
Rådmannens innstilling 
Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. godkjennes 
 
For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett 
byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015 
 
 
12.03.2013 Utvalg for plansaker 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PLU-004/13 PLU`s innstilling: 
Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. godkjennes 
 
For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015. 
 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-018/13 Vedtak: 
Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. godkjennes 
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For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015. 
 
 

019/13: Sluttrapport for finansforvaltningen pr 31.12.12  
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”. 
 
 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-019/13 Vedtak: 
Hattfjelldal kommunestyre vedtar ”Sluttrapport for finansforvaltningen pr. 31.12.2012”. 
 
 

020/13: Fastsetting av valgdag 2013  
Rådmannens innstilling 
Valgdagen for stortings- og sametingsvalg 2013 er mandag 9. september. 
Hattfjelldal kommune vedtar at det skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring: ” Hattfjelldal kommune vedtar 
at det skal holdes valg i Hattfjelldal krets også søndagen før den offisielle valgdagen.” 
 
 
KS-020/13 Vedtak: 
Valgdagen for stortings- og sametingsvalg 2013 er mandag 9. september. 
Hattfjelldal kommune vedtar at det skal holdes valg i Hattfjelldal krets også søndagen før den 
offisielle valgdagen 
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021/13: Interkommunalt barnevernsamarbeid i IHR  
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. 
 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-021/13 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. 
 
 

022/13: Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring  
 
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 
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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 stor flyplass 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.” 
 
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 stor flyplass 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 

  

03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-022/13 Vedtak: 
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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 stor flyplass 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 
 
 

023/13: Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal sykehjem  
 
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 organisasjon og utvalget er da Gavefondsstyre. 
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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. 
” 

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. 
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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. 

 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. 
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 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: 
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.). 
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• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-023/13 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. 
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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. 
• 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 

 
 

024/13: Valg av samevalgstyre med leder og nestleder for Storting- og 
Sametingvalg 2013  
Ordførers innstilling 

1. Formannskapet oppnevnes som samevalgstyre for storting- og sametingsvalget 2013 
2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av 

samevalgstyret. 
3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret. 



 Side 15 av 21 
 
 
 
 
Asgeir Almås 
ordfører
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-024/13 Vedtak: 

1. Formannskapet oppnevnes som samevalgstyre for storting- og sametingsvalget 2013 
2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av 

samevalgstyret. 
3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret. 

 
 
 
 
 

025/13: Bevillingsgebyr alkoholholdig drikk  
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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03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-025/13 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. 
 
 

026/13: Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger.  
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. 
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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. 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-026/13 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.  
 
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. 
 
 

027/13: Samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet  
  
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative og organisatoriske forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen.  
 
Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass.  
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
 
Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
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19.03.2013 Hovedutvalg næring, natur og miljø 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling, avsnitt 1 ble endret til følgende: Kommunestyret ser positivt på 
prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke være prosjekteier eller påta seg 
administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser som er skissert i 
prosjektbeskrivelsen. 
 
Det ble av representanten Daleng framlagt følgende alternative innstilling til 2.avsnitt: 
”Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil 300.000,- eller inntil 25 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Det legges 
da til grunn at Røsvasshuset utgår av prosjektet. 
 
Votering: 
3 stemmer for Rådmannens reviderte innstilling. 
2 stemmer for representanten Daleng sitt alternativ. 
Daleng sitt forslag falt. 
  
 
 
NNM-010/13 Innstilling: 
NNM utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser 
som er skissert i prosjektbeskrivelsen.  
 
Kommunestyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass.  
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
 
Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
 
03.04.2013 Fondstyret 
 
Møtebehandling: 
NNM`s innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring: “Fondsstyret bevilger et tilskudd på 
inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte kostnader til prosjektet under forutsetning 
av at øvrig finansiering kommer på plass.” 
 
 
FoS-001/13 Innstilling: 
Fondsstyret bevilger et tilskudd på inntil kr.500.000, eller inntil 22,5 % av dokumenterte 
kostnader til prosjektet under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. 
 
Tilskuddet finansieres fra Vefsnafondet, etter fondets regelverk og i samsvar med tiltaksbrev. 
Tilskuddet kan utbetales i tre terminer, første del når 25 % av kostnadene er dokumenterte. 
Ytterliggere 50% når 75% av prosjektet er gjennomført. Det holdes igjen 25 % av tilskuddet til 
prosjektet er gjennomført og sluttrapport og regnskap foreligger. 
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Tilskuddet gis slik kontering: 
14700.602.325.6021 
19504.602.325.6021 
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Forslag på tilleggsinnstilling fra gruppen AP/SV: 
”Som kommunens representant i styringsgruppen velges Ordfører.” 
  
NNM sin innstilling med endring er enstemmig vedtatt. 
 
KS-027/13 Vedtak: 
NNM utvalget gir følgende innstilling til Kommunestyret: 
Kommunestyret ser positivt på prosjektet ”Kulturveg langs Røssvatnet”. Kommunen kan ikke 
være prosjekteier eller påta seg administrative, organisatoriske eller driftsmessige forpliktelser 
som er skissert i prosjektbeskrivelsen.  
 
 
Som kommunens representant i styringsgruppen velges Ordfører. 
 
 

028/13: Godkjenning av møteprotokoll  
Rådmannens innstilling 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann
 
 
03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
KS-028/13 Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

029/13: Søknad om tilskudd til lokalt rus- og 
kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modellen i 2013  
Rådmannens innstilling 
 
Hattfjelldal kommune søker om tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid 
etter SLT-modellen i 2013 . Det søkes om tilskudd for å etablere rus- og 
kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-koordinator) i 50% stilling.  
 
Det utarbeides en plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd. 
 
 
 
 
Stian Skjærvik 
rådmann
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03.04.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-029/13 Vedtak: 
Hattfjelldal kommune søker om tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid 
etter SLT-modellen i 2013 . Det søkes om tilskudd for å etablere rus- og 
kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-koordinator) i 50% stilling.  
 
Det utarbeides en plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd. 
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