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SALG AV SKIPPYBYGGET, LEINESFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
13/805

Arkiv: G/BNR 0211051

Saksnr.:
l/14

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.2014

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å selge g12l bnr 51, Skippybygget, til Grøtøy Gamle Hovedgård v/
Line Hvoslef og Trond Lohne for kr. 200.000,-. Alle omkostninger i forbindelse med salg av
denne eiendommen dekkes av kjøper. Bygget skal brukes til kommunal drift fram til
20.08.2014. Det forutsettes også at tømmeplass for bobiler videreføres på tomta.

Saksutredning:
Viser til vedtak i Steigen formannskap 18.09.2013, der det vedtas å legge gv 2l bnr 51 ut for
salg.
Det ble deretter inngått avtale med Notar - Salten Eiendomsmegling as v/Asbjøm
Ingebrigtsen, der de påtok seg å gjennomføre salg av eiendommen.
Megler har mottatt bud fra 2 budgivere. De første budene fra disse ble awist, men13.l2.20l3
leverte en av disse budgiverne, Grøtøy Gamle Hovedgård vlLine Hvoslef og Trond Lohne, et
nytt bud på kr 200.000,-. Den andre budgiveren ble da kontaktet, men ga beskjed om at det
ikke var aktuelt for ham å by over kr. 200.000,- .

Grøtøy Gamle Hovedgård har planer om å bygge Skippybygget om til Kunsthus (se vedlegg).
Dette vil medføre en større investering og renovering. Tiltaket vil også gi mulighet for flere
arbeidsplasser.
I salgsoppgaven antydes det en pris på kr 530.000,-. Vi har tidligere erfart at det vanskelig å
selge slike bygninger til den prisen som en vanlig taksering tilsier. Budrunden viser at
markedet sannsynligvis ikke er villig til â, gi mer for Skippyeiendommen. Intensjonene til
Grøtøy Gamle Hovedgård er gode, og administrasjonen går derfor inn for å selge for kr.
200.000,-.

Vedlegg:
1. Brev fra Grøtøy Gamle Hovedgård 15.0I.2014, med vedlegg.
2. Salgsoppgave fra Notar - Salten Eiendomsmegling as
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Grøtøy Gamle Hovedgård
Trond Lohne

Munkebekksmau 12
50LL Bergen

trond@vannplan.com
9203 46 45

Notar -Salten Eiendomsmegling AS
Pr mail Asbjorn@Notar.no

Attn Asbjøm Ingebrigtsen

Deres ref,: Yår ref,,: 15. .januar 2014

Tiltredelse opsjon Skippybygget Gnr 21 Bnr 51i Steigen

Viser til brev av 16.12.13 fra Steigen Kommune der administrasjonen tilrår at vårt bud av
13.12.13 godtas på betingelser som gitt i budet.

I budet betinges det blant annet at vi far opsjon for kjøp av eiendommen I fär eiendommen på
hånd frem til fredag 21. februar.

Opsjonen tiltres med dette.

Vi har benyttet opsjonsperioden til å utrede muligheter og forutsetninger for å etablere Kunsthuset
i Leinesfjord og for også å etablere en såkalt artist In Residence AIR i bygget.

Prosjekþlan for Kunsthuset i Leinesfjord og Prosjektplan for Steigen AIR følger som vedlegg og det
bør der fremgå at bakgrunnen for "hele greia" er värt ønske om å fylle Storgården pãGrøtøya
med et kulturelt innhold.
Det er imifllsli¿ ikke enkelt å invitere kunstnere til et fredet hus på ei øde øy.

Vi har derfor vært på utkikk etter et annet tjenlig bygg i Steigen Kommune som kan gi rom for
kunsùrerisk produksjon og visning, og som vist i prosjekçlanen kan Skippybygget romme 3

separate atelierer, men også kontor for virksomheten Vannplan.

Kjøp og renovering av eiendommen er budsjettert til samlet 2,2 mlllioner kroner, og som detbør
fremgå av vedlagte er vi som kjøpere innstilt på å dekke opp til 52%o av investeringene som
egenkapital, og deretter også opp til 52%ó av årlige driftskostnader i form av husleie for Atelier 1

og kontor for Vannplan.

For å finansiere det resterende er vi avhengige av ulike former for tilskudd. Nordland
Fylkeskommune har allerede gitt oss tilskudd til forprosjekt, og har invitert oss til å frernme nye
søknader for etablering og for senere drift.
Vi har også håp om tilskudd fra andre uten at vi dermed har forventninger om at Steigen
Kommune ut over å overdra eiendommen iht bud skal bidra til driften.

Videre oppfølging:



GrøtøyGarte#îä"fåff:

Munkebekksmau 12

"*u*"??r1å"P,"lF"i-------ø646ß

I formannskapssak 54113 heter det at formannskapet "vil ta stilling til valg av kjøper utifra tilbudt
pris samt \iøpers planer for bygget".

Vi håper vedlagte gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere "kjøpers planer forbygget", og ber om
at saken fremmes for formarmskapets behandling ved første u¡sdning.

Med vennlig hilsen
Grøtøy Gamle Hovedgård

Line Hvoslef og Trond Lohne

Vedlegg:
1. Prosjeþlan Kunsthuset i Leinesfjord
2. Prosjektplan Steigen AIR



Kunsthuset i Leinesfi ord
Prosjektplan

Kunsthuset i

Line Hvoslef og Ttrond Lohne
Grøføy

Janaar2014
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BAKGRUNN
Familien Schøning etablerte handelsvirksornhet päGrøtøya i Salten allerede i 1692 og holdt
det gående til 1923 da virksomheten ble rammet av konkurs.
Midt på 18OO-tallet var Grøtøya det største handelsstedet i Nordland. For å markere stedets

betydning oppførte væreieren i 1863 Storgården som ny bolig for seg og sin familie.
Storgården ble den gang ansett som verdens flotteste bolig nord for polarsirkelen!

Etter konkursen ble Storgården med alt inteÅør overtatt av 2 av væreierens søstre, mens det i
dag er Line Hvoslef og Trond Lohne som bringer aryen etter Schøningene videre.

Siden 1923 er huset benyttet som sommerhus, men fortsatt er alt interiør bevart i huset.
Væreierens kappe og floss henger i gangen, og i stuene finner du fortsatt hans kunst og
møblement. Her sover vi i væreierens gamle senger og serverer gjeme middag på porselenet
fra velmaktsdagene.

Mot slutten av forrige århundre gikk eierne, Steigen Kommune og engasjerte beboere sammen
om en stiftelse for bevaring av Grctøy Gamle Handelssted. Stiftelsen har gjennomført store og
nødvendige arbeider slik at huset i dag fremstår i gammel prakt, men med tett tak, vindsikret
ytterkledning, nytt elektrisk anlegg og moderne bad og kjøkkenfasiliteter.
Alle arbeider er gjennomførtítrâdmed riksantikvarens instruksjoner som i 2007 opprettet
fredningssak, og det er håp om at endelig fredning av både bygninger, hageanlegget og
interiør skal komme på plass om ikke så alt for lenge.

Som eiere av Storgården er vi tilbudt å tre inn som styre i stiftelsen sarnmen med I
representant fra Steigen Kommune.

Eieme og stiftelsen samarbeider om å bevare gården og underbygge stedets historie, og som
eiere ønsker å fylle gården med et kulturelt innhold.
Både i form av kulturell produksjon og visning.

Det er imidlertid ikke enkelt å legge til rette for kunstnerisk produksjon i et fredet hus på ei
øde øy. Ei heller er det spesielt lagt til rette for arrangement rettet mot et større publikum.

Vi har derfor vært på utkikk etter et annet tjenlig bygg i Steigen Kommune som kan gi rom
for atelierer og rom for kulturell produksjon og visning.

Vi har i den anledning sikret oss opsjon for å overta det såkalte Skippybygget fra Steigen
Kommune.
Bygget ble reist i 1963 som samvirkelag, men Samvirkelaget flyttet videre allerede etter l5
års drift. Bygget har etter den tid vært eid av Steigen Kommune og huset har de siste årene

vært brukt av ungdomsklubben Skippy.
Ungdomsklubben skal flytte inn i nytt Allhus i løpet av 2014.

Vi er tilbudt å overta bygget fra20.a'ugtst2014, men opsjonen må tiltres allerede pr 21.02.14.

I det følgende presenteres en prosjekþlan for Kunsthuset Leinesfjord.
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KUNSTHUSET I LEINESFJORI)
Hensikten med Kunsthuset i Leinesfjord er først og fremst äbidratil å fylle Storgärden på
Ctrøtøya med et kulturelt innhold.

Det aktuelle bygget har et areal på 326. m2 over ett plan med 3 soparate innganger og med fri
utsikt over Vestfi orden.
Leinesfiord har daglig båtforbindelse med Bodø (og Svolvær) med korresponderende buss fra
Helnessund til Leinesfiord. Ved ankomst Leinesfiord rekker man å handle på dagens

Samvirkelagførmangår de nødvendige 400 mehene ned til Skippybygget.

I huset skal det etableres 3 selvstendige atelierer med tilhørende kontor/soverom og med felles
bad:

Alle arbeid$ommene vil ha store vindusflater og dagslysbelysning, god veggplass og innlagt
vaflne, vann og avtrekk

sum

104 59 55 m2
13 39 m213 13

35,04 m2Felles stue os kiøkken
m2I
m2T4 6 6

131 18 74 43,04 326 m2sum
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I atelier I og2 vil høyeste vegghøyde i arbeidsrommet være ca 3 meter, mens vegghøyden i
atelier 3 vil være standard høyde pä2,4 meter.

Arbeidsplassene vil ha tilgang til felles stue med kjøkken, uteplass og bad med dusj og WC
Hver av arbeidsplassene vil ha hver sin separate inngang og kunne stenges avllåses av mot
fellesareal og andre arbeidsplasser.

Veggen mellom arbeidsrom I og2 skal monteres solr isolert "lØsvegg" som relativt enkelt
skal kunne fiernes slik at rommene ved behov kan giøres om til ett samlet areal på 163 m3.
Da skal rommene kunne benyttes til utstilling og andre publikumsrettede arrangement.

RENOVERINGSARBEIDER
Huset har vært i kommunal eie i 35 år og har de siste arene vært benyttet av ungdomsklubben
Skippy. Mangelfullt vedlikehold og uvøren bruk gjør at huset i dag fremstår som godt brukt.

I deler av innredningen er det benyttet asbestholdige plater som innvendig tekking, og det
tidligere butikklokalet er delt opp i flere mindre rom, mens bakbygningen delvis er et uisolert
lager.

Bygningen er gjennomgätt av bygningskyndige som har utarbeidet tegninger og
anbudsgrunnlag for alle fag. Det er på det grunnlag innhentet anbud for alle større arbeider,
mens mindre arbeider er kalkulert.

INVESTERINGSBUDSJETT
På det grunnlag er det utarbeidet investeringsbudsjett som inkluderer kjøpsomkosûringer og
forprosjekt samt alle nødvendige saneringsarbeider, innvendige og utvendig renovering,
dagslyslamper, varrne, ventilasjon og sanitær samt utstyr, møblering og byggeledelse.

Selv om kalkylen inkluderer dagslyslamper og møblering, er spesifikt kunstnermateriell eller
spesielt utstyr for kunstnerisk bruk av atelierene ikke inkludert i budsjettet.

Kostnadene er basert på at bygget skal renoveres opp til en kvalitet som g¡ør det tjenlig til
kunsþroduksjon og visning, men ikke nødvendigvis til en fullverdig kvalitet som "ny"
bygning.
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Kunsthuset i Leinestjord I NVESTERINGBUDSJ ETT

Samlet kalkuleres det altså med en kjøps og renoveringskostnad päl<r 2.209.295

5

felles SUM
POST à pris atelier 1 atelier 2 etelier 3

27 040 205 000
1 K'øPESUM a2377 49 049 45 534

50 664 48 066 27 930 zlt750
2 FORPROSJEKT

85 090

3 RIVINGSARBEIDER
10 6 000 24000Asbestarbeider 600 10 6 000 10 6 000 10 6 000

2 500 2 500 10 000Deooner¡ns asbest 2 500 2 500

25 6 250 25 6 250 25 000Rivinesarbeider 250 25 6 250 25 6 250
1 500 6 000Container 1 500 1 500 1 500

6 2 400 9 600Elektriker ned 400 6 2 400 6 2 400 6 2 400
18 650 74600

SUM oost 1 rivinpsarbeider
18 650 18 650 18 650

4 RENOVERING
47 200 47 ZOO400 118Snekker rominndeling
40 000 40 000Bad
30 000 30 000Kiøkken

20 8 000 22000400 10 4 000 15 6 000 10 4 000Rørârbeider
10 000 44 00010 000 14 000 10 000Rørmateriell

14 00010 4 000 10 4 000 5 2 000vent¡lasionsa rbeider 400 10 4 000
220005 000 10 000 2 000vent¡lsionsmateriell 5 000
85 20020 8 000 90 36 000 83 33 200Snekkerarbeider 400 20 8 000

130 000s 000 80 000 40 000Snekkermateriell s 000
100 00055 22000 65 26 000 65 26 000lnnvendig malerarbeid 400 65 26 000

10 000 10 000 10 000 40 000Maline 10 000
40 16 000 40 16 000 52 000Gulvleeeerarbeid 400 25 10 000 25 10 000

200 60 000 200 60 000 240 000Gulvmateriell 300 200 60 000 200 60 000
20 10 000 20 10 000 30 000Elektri ker s00 10 5 000 L0 5 000

10 000 10 000 30 000El-materiell s 000 5 000
t44 400 926 400

oost 4 renoverine
ls2 000 154 000 276 000

suM

5 INNREDNING
4 000Snekker løsvegg 400 10 4 000

1s 000Løsvess ls 000

40 24 000 40 24 000 96 000Lvsarmatur 600 40 24000 40 24000
r20 12 000 36 000Dasslvsrør 100 L20 12 000 720 12 000

15 1s 000 60 000Varme 1000 15 1s 000 15 15 000 15 1s 000
39 000 211 000

oost 5 innrednine
70 000 51 000 s1 000

SUM

6 UTVENDIG
88 20088 200Vinduer og utv dører

260 104 000 104 000
Snekker uWendiq 400

150 s2 s00 52 s00lsolasion oe tekkine 350
45 000 45 000300 150Klednine

289 700249700
SUM post 6 utvendiß

7 ADMINISTRASJON
90 00025 22SOO 25 22500 25 22 500BvssÞrosiekt os sodki 900 25 22 500

25

462750
25

769 220 2 008 450

suM alle
430 6t7

25
:]45 863

76922 200 84570% 43 062 34 s86 46 275[.,lforutsett
8461,42 2209295473 679 380 450 s09 025

suM Samlet kostnad
23% 38%

rosentfordelt atelier 2r% 77%



DRIF'TSBI]DSJETT
Basert på investeringer og driftsform som beskrevet over er det utarbeidet slikt driftsbudsjett
for Kunsthuset i Leinesfjord:

DRIFTSBUDSJETT Kunsthuset i Leinesfjord
KOSTNADER a ntall à-pris Sum

Sum kapitalbehov 2209 29s

Herav lånefinansiert 459 295 2r%

Finansiert med tilskudd 600 000 27%

Finansiert med egenkapital 1 150 000 52%

Rentefot lå nefina nsiering s%
Rentekost pr år 2296s

L0 000Kommunale avgifter

1s 000Forsikring

s 000Bredbånd

Ãrlig vedlikehold/avskrivninger 40 55 243

El-kostnader 4s 000

Sum kostnader 153 197

INNTEKTER

425 57 770 37%Leie Atelier L pr m2 inkl % felles 136

38 187 25%Leie atelier 2 pr m2 inkl % felles 90 42s

23%Leie Atelier 3 pr m2inkl % felles 8s 42s 36229

Leie kontor vannplan 15 1 500 22 463 t5%

Tilskudd til drift av AIR

t54648Sum inntekter

FINANSIERING
For å makte en slik investering må kostnadene finansieres i en kombinasjon av egenkapital,
tilskudd og rentebærende lån.

Driften vil neppe kunne bære store rentebærende lån. Det budsjetteres derfor kun med
rentebærende lånefinansiering på kr 460.000 til 5% rente som da vil belaste driften med en
rentekost på kr 23.000 pr år.

Resterende må i så fall finansieres med egenkapital og ulike tilskudd, og det budsjetteres med
at minimum kr 600.000 (27%) kan dekkes inn med ekstern finansiering i fonn av sponsing og
offentlige tilskudd.

Vi er altså innstilt på at det kan være nødvendig å finansiere opp til 52o/o av kosüradene med
egenkapital.

6



DRIFT
Det budsjetteres med en årlig kostnad med drift av selve bygget på kr 153. 197, og at slike
kostnader kan dekkes inn med leieinntekter.

Det er allerede avtalt utleie av kontor til virksomheten Vannplan (kontorelsoverommet i
atelier 1) for en leiepris pr m2 på kr 1.500, som dermed utgjør l5%o av budsjettert leie selv om
kontoret kun utgjør 5Yo av samlet areal.
Med slik utleie av kontoret i atelier 1 kan leienivået for øvnge areal begrenses til la 425 pr
brutto m2.
Avtale med Line Hvoslef om utleie av atelier 1 på slike betingelser er også allerede på plass.

Utover å være innstilt på å erlegge opp til 52%o av investeringen i egenkapital, har
initiativtakerne altså også påtatt seg å betale samlet husleie på kr 80.000 pr ar og denned
dekke inn 52% av budsjettert driftskosûrad.

Det gjenstår da ä etablere utleieavtaler for Atelier 2 og3 for en samlet leie på l<r 74.4L6.Da
primært til offentlig finansierte utleieatelierer i såkalt AIR.

Skulle slike driftstilskudd til AIR ikke komme på plass må utleie av atelier 2 og3 finansieres
på annen måte.
Det er slett ikke sikkert man er i stand til å oppnå slik utleie på kort sikt. Realisering av
Kunsthuset i Leinesfjord anses derfor avhengig av at man fra starten av er i stand til å etablere en
offentlig finansiert AlR-ordningen, men nødvendigvis ikke av at ordningen kan opprettholdes
over langt tid.

Når det er sagt bør AlR-ordningen ut fra en mer kunstnerisk vurdering likevel søkes etablert
som en langsiktig finansiert ordning.

Som det fremgar av budsjettet er det ikke hensyntatt at atelier 3 er tilbudt utleid til
Kulturskolen for bruk i perioder der atelieret ikke benyttes til AIR, og at driftskostnadene for
AIR dermed delvis kan finansieres med slik utleie.

Det er heller ikke budsjettert med inntekt fra gallerivirksomhet eller annen kulturell visning.
Det vil likevel bli lagt opp til slik bruk av huset, men budsjettene uttrykker en erkjennelse av
at den slags neppe kan gi netto økonomisk tilskudd til driften.

VIDERE OPPFØLGING
Opsjon til kjøp av bygget må altså tiltres innen 21. februar 2014, ogvi forventer ikke at
endelige avtaler om finansiering og tilskudd til renoveringen og drift av AIR skal være på
plass innen den tid.

Før vi tør tiltre opsjonen er vi imidlertid avhengig av en viss grad av trygghet for at plan for
Kunsthuset i Leinesfjord kan la seg realisere.

I den anledning er det allerede inngått slike avtaler på vilkår som skissert:
1. Avtale med medlemmene i den kunstneriske komiteen.
2. Leieavtale for Atelier 1 med Line Hvoslef
3. Leieavtale for kontor med Vannplan (for kontoret/soverommet i atelier 1)
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Eiendommen vil imidlertid først være klar for ovortakelse pr 2A. august 2014.

Kosürader utover forprosjekt og prosjektering vil denned iHce päløpa før siste halvår 2014, og
innen den tid bør det være rmrlig å ha avklart atle forhold omkring füransiering og drift

Innen den tid bør initiativtakerne sammen med I representant fra Steigen Kommune også ha
overtiatt styrevervøre i Stiftelsen til bevaring av Grøtøy Gamle Handelssted, og hjemmel til
bygget vil da bli lagt til stiftelsen.

Initiativhkeme vil derfor arbeide videre med å realisere Kunsthuset i Leinesfjord på grunnlag av
denne prosjekþlan.

Vedlegg
1. Bud på Skippybygget Gnr 2I B:w 51 Steigen
2. Aksept avbud Skippybygget Gnr 2lBim 5l Steigen
3. CV Line Hvoslef
4. CVTrondlnhne

I
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BAKGRUNN
Familien Schøning etablerte handelsvirksomhet päGrøtøya i Salten allerede i t692 og holdt
det gående tll1923 da virksomheten ble rammet av konkurs.
Midt på 18O0-tallet var Grøtøya det største handelsstedet i Nordland. For å markere stedets
betydning oppførte væreieren i 1863 Storgården som ny bolig for seg og sin familie.
Storgården ble den gang anseff som verdens flotteste bolig nord for polarsirkelen!

Etter konkursen ble Storgården med alt interiør overtatt av 2 av væreierens søstre, mens det i
dag er Line Hvoslef og Trond Lohne som bringer arven etter Schøningene videre.

Siden 1923 er huset benyttet som sommerhus, men fortsatt er alt interiør bevart i huset.
Væreierens kappe og floss henger i gangen, og i stuene finner du fortsatt hans kunst og
møblement. Her sover vi i væreierens gamle senger og serverer gjerne middag på porselenet
fra velmaktsdagene.

Mot slutten av forrige århundre gikk eierne, Steigen Kommune og engasjerte beboere saûrmen
om en stiftelse for bevaring av Grøtøy Gamle Handelssted. Stiftelsen har gjennomført store og
nødvendige arbeider slik at huset i dag fremstår i gammel prakt, men med tett tak, vindsikret
ytterkledning, nyü elektrisk anlegg og moderne bad og kjøkkenfasiliteter.
Alle arbeider er gjennomført i lräd med riksantikvarens instruksjoner som i 2007 opprettet
fredningssak, og det er håp om at endelig fredning av både bygninger, hageanlegget og
interiør skal komme på plass om ikke så alt for lenge.

Som eiere av Storgården er vi tilbudt å tre inn som styre i stiftelsen sammen med I
representant fra Steigen Kommune.

Eieme og stiftelsen samarbeider om å bevare gården og underbygge stedets historie, og som
eiere ønsker å fylle gården med et kulturelt innhold.
Både i form av kulturell produksjon og visning.

Det er imidlertid ikke enkelt å legge til rette for kunstnerisk produksjon i et fredet hus på ei
øde øy. Ei heller er det spesielt lagt til rette for arrangement rettet mot et større publikum.

Vi har derfor vært på utkikk effer et annet tjenlig bygg i Steigen Kommune som kan gi rom
for atelierer og rom for kulturell produksjon og visning.

Vi har i den anledning sikret oss opsjon for å overta det såkalte Skippybygget fra Steigen
Kommune.
Bygget ble reist i 1963 som samvirkelag, men Samvirkelaget flyttet videre allerede etter 15

års drift. Bygget har etter den tid vært eid av Steigen Kommune og huset har de siste årene
vært brukt av ungdomsklubben Skippy.
Ungdomsklubben skal flytte inn i nytt Allhus i løpet av 2014.

Vi er tilbudt å overta byggetfra20.atgast20l4, men opsjonen må tiltres allerede pr 21.02.14.

Vi har planer om etablere Kunsthuset i Leinesfjord i bygget med 3 separate atelierer hvorav 2 vil
bli søkt driftet som Artist in Residence AIR

I det følgende presenteres en prosjekþlan for Steigen AIR.
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ROMINI\DELING
Kunsthuset i Leinesfiord skal romme 3 selvstendige arbeidsplasser med tilhørende soverom og
tilgang til felles stue, kjøkken og bad.

felles sum
Arbeidsrom 104 59 55 2t8 m2

13 t3 r3 39 m2
Felles stue oq kiøkken 35,04 m2

8 m2
6 25.6 trl.2t4 6

326 m2sum 131 78 74 43,04

Arbeidsplassene skal benyttes slik:
r Atelier 1 skal være fast atelier for Line Hvoslef.
¡ Atelier 2 skal leies ut som Artist in Residence.
o Atelier 3 skal leis ut som Artist in Residence. Eventuelt i kombinasjon medutleie til

Kulturskolen forbruk til visuelle fag.

Da slik at atelier I og2 skal deles med en "løsvegg" som kan trekkes til side slik at atelierene
ved behov kan benyttes som galleri eller rom for armen kulturell aktivitet.

Kunsthuset i Leiqesfjord skal være restaurert og tatt i bnrk pr l januar 2015.
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ORGANISERING
Som over nevnt er Line Hvoslef og Trond Lohne, safirmen med en representant for Steigen
Kommune, tilbudt å tre inn i styret for Stiftelsen til Bevaring av Grøtøy Gamle Handelssted
Lykkes vi med det vil hjemmel til bygget bli lagt over på stiftelsen.

Line Hvoslef skal forestå den daglige driften av kunsthuset i Leinesfiord og være kunstnerisk
leder for Steigen AIR.
Det er i tillegg etablert en kunstnerisk komite som skal ivareta den kunstneriske profrlen:

Komiteen skal ha slike medlernmer som allerede har takket ja til vervene:
¡ Line Hvoslef Billedkunstner og komiteleder
¡ Grethe Unstad Billedkunstner og rektor Kunstskolen i Bergen
o Aashild Grana Rektor Nordland Kunst og Filmfagskole
HaraldBodøgaard Billedhogger,billedkunstnerogeier/kunstnerisklederBodøgaard

Kunst og Kultur

KUNSTNERISK PROFIL
Den kunstneriske komiteen er i gangmed arbeidet med å etablere et måldokument for den
kunstneriske profilen for Steigen AIR.

Måldokumentet skal være ferdigstilt til01.08.14, men det er allerede fastlagt at Steigen AIR
skal være åpen for gjestekunstnere innen alle kunstfag.
Den kunstneriske profilen vil gjennomgå en årlig evaluering, og om nødvendig vil den
kunstneriske komiteen bli supplerlrevidert for å sikre et bredt nedslagsfelt for Steigen AIR.

I evalueringsrapporten Artist i Residence Bergen fagutvikling av gjestekunstnerordningen --€n case

studie. fremgår det at samtlige
gjestekunsbrere ved Bergen AIR ønsker å bli introdusert for kunstmiljøet og menneskerpå
AlR-stedet, og de peker på at inntrykk som skjer i møte med ny kultur og ukjente mrljøer,
skaper erfaringsgrunnlag og bakteppe for eget kunstnerisk arbeid.

Den kunstneriske komiteen vil derfor arbeide for at gjestekunstnere ved Steigen AIR blir
integrert i det kunsûreriske liv i Steigen:

¡ For å styrke mulighetene for faglig miljø, vil det bli lagt opp til at de 2 atelierene som
skal disponeres av Steigen AIR leies ut samtidig. Heller det enn at opphold í atelier 2
avløses av etterfølgende opphold i atelier 3.

. Vi vil arbeide for å etablere fellesskap med det øvige kunstneriske miljøet i Steigen.
o Vi ønsker å etablere et samarbeid med Steigen Kulturskole. Gjerne ved at

gjestekunstneren for en periode kan inngå i Kulturskolens lærerstab, eller ved å
invitere til enkle workshops, atelierbesøk eller lignende.

Steigen AIR vil likevel aldri kunne skilte med sterke koblinger til et sterk faglig miljø

Fokus for Steigen run må derfor i første rekke være fordypning og/eller kunstnerisk
produksjon med fokus på personlig utvikling ogleller fysisk produksjon av verk. (Loots
2012).
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Vi vil derfor like mye arbeide for å etablere tette bånd mellom gjestekunstnerne i Steigen AIR
og folk flest:

Vi vil arbeide for å etablere en "vennegruppe" som kan bidra til å inkludere
gjestekunstnerne i det folkelige liv i Steigen. Som kan ønske velkommen og legge til
rette for et vellykket opphold. Gjerne ved å invitere gjestekunstneren inn i
foreningslivet eller på fisketur, og kanskje også "bli med på festen når hun drar".

a

Siden hensikten med steigen AIR i utgangspunktet er å bidra til å flzlle Storgarden päGrøtøya
med et kulturelt innhold, vil Gjestekunstnerne også bli invitert tiI Grøtøy og presentert for
stedets historie.
I væreierens stuer fomemmer man et liv fra en annen tid og en annen verden. Fra en annen tid
med stor velstand og en ¿ürnen verden tett knyttet til kommersielle og kunstneriske
strømninger i Europa.

For en utenforstående fremstår det imidlertid nærmest ubegripelig hva som gjorde det mulig å

bygge et slikt hus på ei folketom og veilaus øy!
Vi vil derfor presentere gjestekunstnerne for virksomheten tuftet på ressursene i Vestfiorden,
og væreierens forbindelser til kontakter i den store verden.

Vi vil i den anledning invitere til kortere opphold i Storgården med workshops og kulturelle
samlinger.

Vi planlegger ut fra at hvert opphold i Steigen ArR bør ha en varighetpã2-3 måneder, og med

2 atelierer åpner det for 8 til 12 gjesteopphold pr år. For 2015 o92016 budsjetteres det dog

kun med 4-6 ärlige gjesteopphold og altså kun 50% belegg.

DRIF'TSKOSTNADER
steigen AIR må påregne kostnader av slik karakfer:

Husleie
I prosjekplan for Kunsthuset i Leinesfjord er det budsjettert med en samlet kostnad for kjøp og

renovering av eiendommenpä2,2 millioner kroner hvorav 20%o er tenkt finansiert som

rentebærende lån til5% rente, minimum kr 600.000 som ulike tilskudd og dermed opp til
52o/o med egenkapital,

Driften av bygget vil i så fall bli belastet med kr 23.000 i årlige avdrag og samlet
driftskoshad for bygget er da budsjettert til kr 153.000 pr år.

Det er inngått leieavtale for atelier I til Line Hvoslef for kr 58.000 og for kontoret i atelier 1

til Trond Lohnes virksomhet Vannplan forþ,r 22.000, slik at kr 80.000 eller 52Yo av

driftskostnadene dekkes av initiativtakerne.

Resterende inntekter mä da sikres med utleie av atelier 2 og3 som må utg¡øre 73.000 for
begge atelierene samlet.
Leiebeløpet inkluderer da forsikring, strøm og bredbåndkostnader.
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Administrasjon o g driftskostnader
For å administrere og drifte selve AlR-ordningen må det budsjetteres med rene

administrasjonskostnader þorto annonsering, administrasjon m.m) og honorar og
reisekosùrader for den kunstneriske komiteen.

KomitemedleÍtmene er tilbudt et årlig honorar på kr 5.000 pr medlem og det er forutsatt at

komiteen kan kommunisere pr mail slik atmøter i Steigen kanbegrenses til I møtepr är,

Samlede administrasjon og driftskosürader bør denned ikke overstige kr 40.000 pr år.

DRIFTSBT]DSJETT
Det budsjetteres dermed med slike driftskosûrader for Steigen AIR:

Driftskostnader Steigen AIR
2015
Husleie

38 787atelier 2

36229atelier 3

Administras ion o g driftskostnader
Administrasion 13 000

20 000honorar kunstnerisk komite

reiseko stnader kunstnerisk komite 7 000

Lt4 4L6Sum årlige driftskostnad

I tillegg kommer eventuelle stipend og reisestøtte til gjestekunstnere.

FINANSIERING
Nordland Fylkeskommune har etablert en egen budsjetþost for tilskudd til etablering og drift
av AIR og har i mail av 16.10.13 uttrykt at våre planer "er i tråd med Nordland
fylkeskommunes satsninger innen visuell kunst og AiR" og at " vi ønsker velkommen
søknader fra kommuner/steder der visningssteder og satsninger innenfor visuell kunst ikke er

så sterkt utbygd".
Fylkeskommunen har i tillegg i brev av 18.11 gitt tilskudd til forprosjekt for etablering av

Kunsthuset i Leinesfjord og Steigen AIR.

Det vil derfor bli søkt tilskudd for finansiering av driften fra Nordland Fylkeskommune.

Vi er imidlertid innforstått med at slik eventuell finansiering ikke vil vare i all evighet.

Den kunstneriske komiteen vil derfor arbeide med å finne andre inntektskilder til supplement

eller erstatning for fylkeskommunalt driftstilskudd.
Enten som rene tilskudd til Steigen AIR eller ved annen bruk av lokalene'

Slik annen bruk kan eksempelvis være utleie av atelier 3 til Kulturskolen eller andre.

VIDERE OPPFØLGING
Som det fremgår av ovenstående vil eiendommen bli overtatt pr 20 .augast 2014 og Kunsthuset

i Leinesfjord planlegges ferdigstilt pr l januar 2015.
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Den kunstneriske komiteen har derfor 1 år på seg til å forberede driften av Steigen AIR.

Nødvendige tilsagn for driften bør imidlertid være på plass innen oppstart av renoveringen pr
20. august.
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STEIGEN
"Skippybygget" i Leinesfjord til salgs - Renoveringsobjekt

Adresse:
Prisantydn ing:
Eieform:

Areal P-rom
Byggeå r:

Eiet tomt:

Leinesfjord
Kr. 530 000,- + omk.
Selveier

BTA 326 kvm
1962
I 694 kvm.

Oppdragsn r. : 7 -OO7 3 I 13 notar www.notar.no





Skippybygget" til salgs. Bygget er oppført i 1962,
tidligere samvirkelag. Eiendommen ligger sentralt
plassert i Leinesfjord, med kort vei til sentrum som har

offentlige kontorer, skoler og butikker. Fra

eiendommen er det flott utsikt utover Leinesfjorden
Bygget selges som et renoveringsobjekt,

notar www. notar. no



Oppdragsnummer:

7-O073113

Eier:

Steigen kommune

Hjemmelshaver:

Steigen kommune

EIENDOMMEN
Adresse:

Lei nesfjord, 8283 Leinesfjord

Matrikkel:

Gnr.27, bnr. 51 i Steigen kommune

Eieform:

Selveier

Boligtype:

Kom binas.lonslokale

Energimerking:

Energiklasse G.

Full energiattest kan fås ved henvendelse til
meglerforeta ket.

Adkomst:

Adkomsttil eiendommen fra kommunal gruset bilvei.
eiendommen ligger like utenfor sentrum av Leinesfjord.
Bygningen vil være merket med Notar tíl salgsskilt.

Beliggenhet:

Eiendommen er beliggende i Leinesfjord i Steigen
kommune. Ligger like utenfor sentrum ( ca 4-500 meter
fra kommunehuset),nede ved småbåthavna. Flott utsikt
utover fjorden. Har gangavstand til sentrum hvor du
finner offentlig administrasjon og privat virksomhet.
Korte avstander til bl.a. barnehage, skoler, butikk, bank,
post og legesenter.

Tomt:

Ca 1 694 kvm.
Tomten er flat og noe opparbeidet samt noe gressgrodd.
lngen avgrensninger i tomteskillende mot naboer. Gruset
tilkomstvei.
Gode parkeringsmuligheter. Tomten er oppgitt til 1694
kvm. Skylddeling av 1962 vedlegges. Ønskes utstedt
målebrev, mäl\øper, for egen regning, rekvirere
kartforretning gjennom av Steigen kommune. Eventuelle
arealavvik vil ikke gi grunnlag for prisreduksjon

Takst:

Takstdato: 03.09.2013

Bygningsinformasjon:

Megler gjØr oppmerksom på at nedennevnte er et utdrag
fra takst og det henvises til vedlagte takst for ylterligere
spesif i kasjo ner knyttet ti I bygn i n gsi nformasjon.

Gulv på grunn. Etter opplysninger er det fjellgrunn/
sprengstein.
Hoved bæresyste m : Selvbærende gitterd ra gere.

Forøvrig i 1.etg er det konstruksjoner i bindingsverk av 2
"x4".

Bygningens yttervegger er mest sannsynlig oppførli 4
" bindingsverk - dette med referanse til opprinnelig
byggeår. lsolering i ylterveggene er med 10 cm isolasjon.
Utvendig sannsynlig kledd med
vindtette plater. Vindtetting av type vaflex med klemlister.
Liggende dobbelfa lset bord kled n i ng. Overflate beha nd let
med maling. Vinduer fra opprinnelig byggeår.
Ytterdørene er fra opprinnelig byggeår. lnnvendige dører
som slette/fi nerle dører.
lnnervegger: Vegger av bindingsverk. Panelt og malte
overflater.
Det registreres at det er eternitt plater på minst ett rom.
Vanskelig med befaringpga mørke rom. Etasjeskiller(e):
Gulv på grunn. PälagL vinylbelegg over betong.
Yttertaket er i hovedsak besiktiget fra bakkenivå.
Yttertaktekking består av papp. Bygningen er å betrakte
som et totalt renoveringsobjekt

Byggeår:

Ca 7962

Arealer:

BTA pä 326kvm

Følgende rom inngår soffr prffrêr-rorn:
Bygget er et næringsbygg og har oppgitt brottoarteal på

326 kvm.

Det gjøres oppmerksom pä aI arealmåling er utført iht.
takstbransjens retningslinjer for arealmåling av bolig
2008.

Regulering:

Megler BiØr oppmerksom på følgende: Eiendommen
faller inn under soneplan av 1988 og har betegnelsen til
følgende bruk: "offentlige og almennyttige formål formål
' . Dagens betegnelse av denne kategorien vil være '

offentlig/privat tjenesteyting . Bruksendring av bygget til
annet enn dette, krever søknad om dispensasjon, og
eller krav til reguleringsendring. Det vil være kjøpers
ansvar â søke endringer og bære kostnadene for dette.
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I nnhold/Standard:

Bygget er oppført i 1962, tidligere Leinesfjord
samv¡rkelag, i dag benyltes lokalene til ungdomsklubb
Bygget omtales som Skippybygget.

I n neholde r: Aktivitetrom for u ngdomskl u bb, mølerom,
dagsenter, kjøkken og Iager. Det er betonggulv på grunn
med noe oppåliggende vinylbelegg. Malte veggflater( en
god del sprayeVtagget på vegger). Noe panelte
vweggflater. Malte takflater

Bygningen er slitt og i dårlig stand. Det gjØres spesielt
oppmerksom på at hele bygget er å betrakte som et
totalt renoveri ngsobjekt.
Hvitevarer medfølger ikke med mindre annet tydelig
fremkommer i salgsoppgaven. Det samme gjelder evt.
veggmontert TV/ flatskjerm, musikkanlegg og komplett
parabolanlegg.

Oppvarming:

Elektrisk oppvarming

Parkeringsforhold

Utenfor bygget. Det er 6 normalbilplasser

Kommunal tilknytning:
Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private
stikkledninger.

Adgang til utleie:
Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformå1.

øKONOMI
Prisvurdering:

Kr 530 000,

Kommunale avgífter:

Kr 8225,-

Omkostningerr

Prisantydning kr 530 000,-.
I tillegg kommer følgende gebyrer:
7) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) 

-ìrnglysingsgebyr 
skjøte kr. 1 060,-

3) -lìnglysingsgebyr pr. pantobl. kr. 1 060,-
4) Attestasjonsgebyr kr. 202,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr 545 572,-

Betal i ngsbeti ngelser:

Salget følger ytelse mot ytelse. Kjgpesum med
omkostninger skal være inne på meglers klientkonto før
overtakelse kan avholdes. Kjøper er forpliktet til å
orientere sin finansieringsforbindelse om dette.

Sewitutter/Retti gheter:

Steigen kommune opplyser at tømmeplass for bobiler på

tomten skal opprettholdes, og videreføres etter salg.

Servitutter i grunn:
22.04.1963 625 BESTEMMELSE OM GJERDE
13. 1 1. 1968 5104 ERKLÆRI NG/AVTALE
Vegvesenets beti n gelser vedtatt
22,07.7970 3176 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets beti nge lser vedtatt

Alle servitutter vedlegges salgspresentasjon og følger
handelen.

Videre vil følgende gjelde ved salg:
Småbåtforeningen har naboeeiendom. Adkomst til
småbåthavnene skal, om nødvendig, kunne gå over gnr
2I bnr 51 tomt.

Pä tomten er oppført tØmmeanlegg for bobiler. Anlegget
skal bestå ved salg, og kostnader til fremtidig drift og
bedlikehold bæres av Steigen kommune.
For mer informasjon om erklæringer/ tilliggende
rettigheter ta kontakt med meglerforetaket.

DIVERSE OPPLYSNINGER
FerdigattesUMidlertid ig bruksti I latelse:

Ferd igattest foreligger ikke

Bol igselgerforsi kri ng:

Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring på denne
eiendommen

Boligkjpperlorsikri ng:

Det kan ikke tegnes boligkjøperforsikring for denne
eiendommen

Mangler:

Bygget fremstår som slitt og har manglende vedlikehold
på alle flater, utvendig og innvendig. Det hevises til
vedlagte takst for nærmere spesifikasjon.
For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig
gjennomgang av vedlagte takst og eiers egenoppgave
som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av
vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle
til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere
gjennomgang av boligen.

Diverse:

Megler ElØr oppmerksomt på følgende:
Eiendommen er førsi ledig for overtakelse den 20.08.14
Dette har sammenheng med at bygget benyttes til
kommunal drift frem til overtakelsesdato.
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Byggets ble opprinnelig bygget til forretning og har
tidligere vært: Leinesfjord Samvirkelag. Benyttes i dag
som ungdomsklubblokaler og omtales som "

Skippybygget

Et bud fra kjøper skal, ì tillegg til budets stØrrelse og
annen relevant informasjon, også inneholde en
presentasjon av kjøpers planer for bruk av eiendommen
Det gjøres videre oppmerksom på at det ved eventuell
foreløpig budaksept ovenfor kiøper, vil bli inntatt
forbehold om at kjøpers bruk av eiendommen skal
godkjennes av Steigen kommune, før et endelig
budaksept gis, og kontrakt inngås. Det vises til saksnr
54lI3i Steigen formannskap med møtedato 18.09.13,
knyttet til ovenståen de. ßøper aksepterer dette
forbeholdet ved innlevering av bud.

Det foreligger ikke ferdigattest på bygget. Det er ikke
fastsatt ligningsverdi på bygget.

Steigen kom m u ne pra ktiserer eiendomsskatt.
Eiendomsskatt vil bli beregnet av Steigen kommune etter
overtakelse. Ligningsverdi er ikke fastsatt, men må
påregnes fastsatt senere.

Når det gjelder kommunale avgtifter er ikke
eiendomskatt medtatt i dette. Videre vil det kunne bli

variasjoner i gebyr til renovasjon, avhengig av fremtidig
bruk.

Megler gjØr spesielt oppmerksom på at bygningen ikke
har beboelsesrom, selv om takst omtaler deler av
bygning hybel. Skal eiendommen omgjøres til
beboelsesrom, kreves omregulering og godkjenning fra
Steigen kommune. I takst er bygget omtalt som et
kombinasjonsbygg, megler gjør oppmerksom på at
bygget er et rent næringsbygg med formål som
beskrevet under punktet regulering.

Det er ikke utarbeidet egenerklæring fra selgers side for
bygningen

- Meglerforetaket har rett til å avvise bud gitt på SMS og
e-post. Første bud skal være skriftlig.
- Meglerforetaket kan ikke -verken til selger eller
markedet- formidle bud som har en kortere akseptfrist
enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte
visning, jmf forskrift til lov om eiendomsmegling S 6-3.
Kontakt evt. meglerforetaket for ä fä informasjon om
budfristen.
- Alle eiendomsmeglerforetak er fra 0I.07.2004
underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og

terrorfinansiering. Dette innebærer at man har plikt til å
melde fralil Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Megler har også plikt til å foreta kundekontroll av

oppdragsgiver og interessenter, jfr. lovens krav til
legitimasjon, før transaksjonen kan gjennomføres.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres må megler
avstå fra å gjennomføre oppgjøret.

Overtakelse:

20.08.14

Salgsoppgave godkjent dato:

31.10.2013

Ansvarlig meglerforetak:

NOTAR - Salten Eiendomsmegling AS

Postboks 40
8201 FAUSKE
992 408065

Kontakt:

Asbjørn lngebrigtsen
Daglig leder
Mobil: 962 04 500
Epost: aei@notar.no

Ansvarlig Megler:

Asbjørn lngebrigtsen
Daglig leder
Mobil: 962 04 500
Epost: aei@notar.no

Vedlegg:

Takst. Soneplan. Kart. Tegninger. Erklæring fra 1970 -
bestemmelser om bebyggelse samt erklæring fra 1963 -

bestemmelser om gjerde og erklæring av 1968 - avtale.
Skylddelingsforretn ing av 1962.

Bakgrunn for opplysninger i Salgsoppgaven:

Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger
som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt
innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerforeta kets vederlag f ta oppdragsgiver:

Vederlag oppgis ikke ved nærinssalg.

VIKTIG INFORMASJON
SENTRALE LOVER

Eìendommen overtas i den stand som det var i ved
Kjøpers forutgående besi ktigelse/gje n nom gåelse. Ved en

eventuell mangelsvurdering tilknyttet Eiendommen skal

de alminnelige kjlpsrettslige prinsippene t

avhendingsloven S 3-9 og kjøpsloven S 19 legges til
grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det
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kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i

følgende tilfeller:
.Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser
under denne kontrakt.
.Dersom Selger ikke oppñ7ller sin opplysningsplikt, if.
reguleringen i avhendingsloven S 3-7 og kjøpsloven S 19
bokstav b).
oDersom Selger har gitt uriktige opplysninger, if.
reguleringen i avhendingsloven S 3-8 og kjØpsloven S 19
bokstav a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i

avhendingsloven S 3-9 siste punktum oB kjØpsloven
S 19 bokstav c), tilligger etter dette KlØper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder
Eiend om men (tekn iske ra pporter, gru n na na lyser, ta kster
etc.), og som er vedlagt denne kontrakt ogleller fremlagt
av Selger i forbindelse med transaksjonen, så har Selger
opplyst at Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller
feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg
ävære ufullstendige eller inneholde feil, sä fravikes
prinsippene i avhendingsloven S 3-7 og S 3-8 og
kjøpsloven S 19 bokstav a) og b), slik at Selger bare
svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel var kjent
med. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes
arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen
omstendighet kunne gi ßøper grunnlag for mangelskrav.
Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt
ved fastsettelse av Kjøpesummen. Selger kan av Kjøper
ikke gjØres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf.
prinsippene avhendingsloven S 7-l (Ð).
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIUNING

Sist oppdatert med virkning fra 1 . juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

lnformasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling

$ 6-3 og $ 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på

eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

GJENNOMFøRING AV BUDGIVNING
1. Piå forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold

2. Bud inngis til megler, som form¡dler disse videre til oppdragsgiver,

3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold; så som usikkerfinansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig awikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Efter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud
som diskrim¡nerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig.
Slike endringer bør ikke skje per e-posl, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke
kommer frem i tide, er større enn ellers.

6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i

punkt 4.

7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle
forbehold.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle
interessenter.

VI KTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

L Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om
budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet
før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. (Man bør derfor ikke
gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker âlgøpe flere enn én eiendom.)

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av Nøper.



BUDSKJEMA

Faxes til NOTAR - Salten Eiendomsmegling AS, faxnr: 75 64 40 71

Bindende kjøpetilbud Fast Eiendom: Leinesfjord, Gn¡.21, bnr.51 iSTEIGEN kommune.

Undertegnede inngir følgende bud på ovennevnte eiendom

Kjøpesum kr + omkostninger i henhold til salgsoppgave.

Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr.:

Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut)

Lån (bank, kontaktperson, telefon.):

Salg av eiendom (adresse):

Egenkapital (bank, kontaktperson, tlf.)

Ev. annen finansiering (oppgi hvilken):

Sum:

Tidspunkt for overtagelse: Akseptfristdato og kl.slett:
Meglerforetaket kan ikke -verken til selger eller markedet- formidle bud som har en kortere akseptfrisl enn kl. 12:00 første virkedag etter s¡ste

annonserte visning, jmf forskrift t¡l lov om eiendomsmegl¡ng S 6-3. Konlakt evt. meglerforetaket for å få informasjon om budfristen.

Eventuelle forbehold/andre betingelser:

Et el,git bud er bindende lor budgiver li€m til angitt akseffrist. H 9¡6rË opgnertsorn på at 10% av kjøpæummen, dog r¡ln. lt. 75 000, lbrfaller t¡l
betallng aenest ved kor¡ùaktens underslcilt Renter på tleüe bdrpet god€lûiì¡€s selger. Re3têrEnde k¡øp$um såmt omkoohinger innbetales 3êned pr.

o\êrqd!¿sdato.

Ofientliggjøring av bud:
lht lov om eiendomsmegling vil alle bud og innhold i disse bli opplysUutlevert til både kjøper og selger av e¡endommen.

lnntekter for lceditformidling:
Det gjøres oppmerksom på at foretaket mottar inntekter ved formidling av kreditVlånesøknader til Eiendomsfinans / andre
finansinstitusjoner foretaket samarbeider med. Ansatte mottar ingen inntekter eller fordeler av slik formidling.

Stedi Dato Navn budgiver (Fullt navn) Tlf (mobil)

notar

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Fødselsnummer (6 siffer) Sign Tlf (arbeid)

Navn budgiver (Fullt navn) Tlf (privat)

Fødselsnummer (6 siffer) Sign

E-post Adresse Postnr/poststed

Dersom budet aksepteres av selger gjelder det som kjøpekontrakt inntil den endelige kontrakt blir opprettet. Et avgitt bud er bindene,
hvis det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor og budet kan heller ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt noen spesiell akseptfrist,
står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Selger kan når som helst akseptere eller avslá et bud uten nærmere begrunnelse.

Kun for Notar
Budet er forelagt selger v/ den: k

Finansiering sjekket den: Kommentar:

Sign:

Sign:



Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner,
fotografier, etc. i dette prospektet kun er av illustrativ karakter og ikke på noen måte representerer

prosjektets detaljerte levêranseomfang. Ved awik mellom ìllustrerte mØbleringsplaner i prospektet og
vehlagte planer i tilleggsskrivet er det planer i tilleggsskrivet som gjelder.

Asbjørn lngebrigtsen Mobil: 962 04 500

E-post: aei@notar.no Fax: 75 64 40 7I

www.notar.no notar
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SALG AV TOMT I NORDFOLD HAVN TIL FOLLA MASKIN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
1311028

Arkiv: L83

Saksnr.:
2l14

Ufvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.2014

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å selge parsell av gff 105 bnr 230 i Nordfold Havn til Folla Maskin
AS. Fradelingen må ikke hindre adgang frem til moloen og evt. fremtidige arealer langs
denne. Det fradeles inntil 3 mål. Prisen settes til kr 100,-lkvm. Kommunalt oppmålingsgebyr
og tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Folla Maskin AS v/ Martin Sivertsen 07.10.2013, der de ønsker âkjøpe et
areal hos kommunen lengst nord i det regulerte området.. Se kart som følger med søknaden,
der ønsket areal er skravert. Folla Maskin vurderer å sette opp verksted og
administrasjonsbygg. De har også behov for utearealer for maskiner og diverse materiell.
Administrasjonen er positiv til planene. Vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling, og
foreslår derfor å selge til Folla Maskin det arealet som de ønsker âkjøpe.
Det er planer om videre utfollinger fra gnr 105 bnr 230 ogvidere ut i havna langs eksisterende
molo. Det er viktig at kommunen sikrer allmenn adgang dit.
I reguleringsplanen for Nordfold Havn er det omtalte området def,rnert som industriområde.
Enhetsprisen som foreslås er den samme som det ble enighet om da vi solgte
naboeiendoÍrmen (gnr 105, bnr23I o9236) til Follalaksi2002.

Vedlegg: E-post fra Martin Sivertsen 07.10.2013, med kart over havna.
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Fra
Tit:

Per Løken/Steigen
Postmotta k Steigen/Stei gen @Steigen

Tirsdag 15. oktober 2OI3 10:11
Vs: tomtekjøp

Dato:
Emne:

Hei kan dere logge dette , Kartet kommer i egen mail og skal ligge med

Sendt av
Per Løken
tlf 757.78.849
mob: 99.57.87.44

---Videresendt av Per Løken/steigen den 15.10.2013 10
Til : Per Løken/Steigen@steigen
Fra : Asle Schrøder/Steigen
Dato:11.10,2013 13:01
Emne: Vs: tomtekjøp

Hei!

V¡ måta en prat om dette. Hvem bør væ,re med?

Asle Schrøder

----Videresendt av Asle Schrøder/Steigen den 11.10.2013 t2:59 -----
Til : Asle Schrøder <asle.schroder@steigen. kommune. no>
Fra: "Martin Sivertsen" <masivert@online.no>
Dato: 07.LO.2O]-3 15:28
Emne: tomtekjøp

Hei

viser tíl samtale med deg vedrørende kjøp an tomt i Nordfold Havn,

Folla Maskin AS er på teiting etter på for å sette opp en verksted og et administrasjons
bvgs på.

vi leier hos steigen kommune i dag et tomteareal gnr 105 bnr 220

Kan det være av ínteresse for Steigen Kommune å selge dette eller deler av dette?

Dersom det er deler av det ( som er mest naturlig) kan vi være interessert å kiøpe den
inneste delen.

Legger ved et kart utsnitt med skravering på Oet som kan være av interesse.

--5e

t 5 0tr. 20t3

http://skadmnotes0l.ad.steigen.kommune.no/mail/psteigen.nsf/(%24Inbox)l4cg2gA0... 15.10.2013
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Sak 4ll4

FLATØY F"TR - GJENOPPBYGGING AV NAUST - FINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
061737

Arkiv: G/BNR 0841002

Saksnr.:
3/14

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.2014

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre godkjenner at kostnadene ved gjenoppbyggrng av naust pâFlaÍøya
finansieres ved bruk av bundet fond for Flatøya. Det forutsetter at det bygges i hht.
byggetillatelse innenfor et budsjett på kr 300 000,-.

Saksutredning:
Steigen kommune forvalter det statlig sikrede friluftsomrâdetFlatøyamed Flatøy q¿r i hht.
avtale med staten. Venner av Flatøy fizr står for daglig drift og vedlikehold av frret etter avtale
med kommunen. Venneforeningen ønsker nå å gjenoppbygge et naust som i sin tid sto nede
ved kaia. Steigen kommune har fütt tilskudd til restaurering av Fla|øy fy. f.a daværende
direktoratet for naturforvaltning. Det gjenstår ca. kr 600 000,- av tilsagnet som er gitt til
restaurering. Tilskuddet omfatter ikke gjenoppbygging av naustet, slik at det må finansieres på
alLnen måte. Steigen kommune besluttet tidlig at refundert mva fra tilskuddetlkostnadene med
restaureringen på Flatøya, skulle settes på et bundet fond og tilbakeføres til tiltak iFlatøya
friluftsområde (det s¿ìmme er senere gjort med Hjartøya friluftsområde). Fondet har p.t. en
beholdning pâca. kr. 360 000,-. Kostnadene med gjenoppbygging av naustet, inkludert
transport, men med fratrekk for noe dugnad er budsjettert til ca. kr 215 000,- inkl. mva.
Byggesaksgebyr etc. kommer i tillegg.

Bakgrunn:
Det foreligger tillatelse fra Nordland Fylkeskommune ved kulturminner i Nordland til tiltaket,
daFlatøy ô¿r er fredet som kulturminne. Staten som grunneier har gitt sitt samtykke til å
gienoppbygge naustet giennom godkjenning av forvaltningsplan forFlatøya. Dispensasjon fra
byggeforbudet i strandsonen og kommuneplanens arealdel vil behandles av plan- og
ressursutvalget så snart saken har værtpâhøring. Byggetillatelse vil deretter bli behandlet på
vanlig måte.

Vurdering:
FIatøy Ûn et åpnet for allmennheten og kan leies av alle. Det gjenstår allikevel mye arbeid på
Flatøya. Venneforeningen har lenge ønsket å gjenoppbygge naustet for å ha en lagerplass for
materialer og utstyr ved kaia, og plass for lettbåt og ATV sommerstid. Denne saken handler
om finansiering av naustet og om det er rett å bruke Flatøyfondet til naust. Det legges her vekt
på at venner avFlatøy fin giennom den avtale som er inngått med Steigen kommune har gjort
og g¡ør en svært god jobb med å restaurere finet samt å tilrettelegge det for allmennhetens
bruk. Når et enstemmig styre i venneforeningen går inn for at de ønsker å bruke deler av
fondet til å bygge naust bør det tillegges stor vekt, da de kjenner behovet på Flatøya best.
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SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2OI4TTL NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING
SALTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit Staurbakk
t4/14

Arkiv: 243Y00

Saksnr.:
4lr4

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.2014

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å bevilge kr 50.000,- i tilskudd 2014 fllNorsk Landbruksrådgiving Salten i
henhold til søknad datert20.72.2013. Tilskuddet belastes budsjettkonto.13702.451.325

Saksutredning:

Steigen kommune har avsatt på budsjett for 2014Iff. 50.000,- til landbruksrådgivingsformåI.
Landbruksrådgiving Nord-Salten ble lagt ned i 2013. Denne fikk en årlig støtte på kr 100.000,- fra
Steigen kommune.

Ved opphør av landbruksrådgivinga i Nord-Salten, ble det sagt at gårdbrukerne i Nord-Salten selv

kunne bestemme hvilken av de tre rådgivingstjenestene i området en ønsket àvære tillcryttet. Dette
gjelder følgende: Landbruksrådgiving Salten, Lofoten og Midtre Hålogaland. Det har vist seg at fra
Steigen er det flest som ønsker tillm¡ning ti1 Salten, som har fþLIt12 medlemmer herfra i2013. Det er

ambisjoner om ytterligere fotfeste etter hvert i Steigen. Midtre Hålogaland har fått 3 medlemmer fra
Steigen.

Styrene i rådgivingsenhetene rundt Nord-Salten har i ettertid blitt enige om at NLR Salten primært
tilbyr sine tjenester i Steigen. NLR Lofoten iHamarcy og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland i
Tysfiord.

NLR Salten har pr. i dag 301 medlemmer fordelt på kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, GildeskåI,
Meløy, Saltdal, Sørfold og Steigen. De har to fulle stillinger som landbruksrådgivere og tilbyr et vidt
spekter av tjenester. Det er stor aktivitet. I tillegg til runder med gjødselplanlegging og veiledning
m.h.t miljøplaner til medlemmer, vises det i søknaden til en rekke avholdte åpne kurs/fagmøter og
markdager rundt om i kommunene i året som har gätt.I Steigen ble det i november 2013 avholdt
fagmøte i grovforøkonomj med godt oppmøte.

Vurdering:

Det stilles i dag strenge krav til gårdbrukere på mange områder. Både når deg gjelder dokumentasjon,

agronomi og ikke minst en lønnsom drift. Landbruksrådgivingstjenesten har overtatt stort sett alt av

rådgiving i landbruket. De gir oppfølging av hver enkelt, og alle som ønsker det får faglig veiledning,
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DEBATTHEFTET TIL STRATEGIKONFERANSENE 2014
}IY TARIFFPERIODE OG LØNNSOPPGJØR

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Dag Robertsen
14t89

Arkiv:400

Saksnr.:
5lt4

Ufvatg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.20t4

Forslag til vedtak:

Steigen kommune ber KS ta med følgende signaler videre i vårens tariffoppgjør:
o Pensjonsordningen i offentlig sektor bør være tema i tariffoppgjøret2014.

Arbeidstakernes andel i premien må økes.
o Med bakgrunn i kommuneøkonomien settes raÍrmen for lønnsoppg¡øretIavt, ca2%o.
o Generelle tillegg bør prioriteres.
o Det bør bli en tilnærming minstelønnssystemet i kap 4 mellom lærerne og andre. Eks

kan 16 års ansiennitetsstige gjelde alle arbeidstakergrupper. Denne justeringen må
kunne avtales gjennomført over tidsperiode, f.eks 4 är. 20 års ansiennitet for ufaglærte
bør nedprioriteres. Lokal pott tas ned til fordel for endring i minstelønnssystemet.

o Omfangel av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse er akseptabelt og kan
vanskelig utvides.

o Lærernes arbeidstidsordning bør ikke være fokus for KS i dette tariffoppgjøret. Det
anbefales at man awenter erfaringene med den nye arbeidstidsordningen i Danmark.

Saksutredning:
Det er sendt ut debatthefte til alle landets kommuner som grunnlag for strategikonferansen
2014. KS inviterer medlemmene til en dialog om hvilke mål og prioriteringer som skal settes
for hovedoppg¡øret i âr.

KS ønsker at den enkelte kommune behandler de spørsmål og utfordringer som nevnes i
debattheftet. På strategikonferansen vil det bli presentert utffllende og oppdatert informasjon
som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, vil det bli fidkesvise
oppsunmeringer og vedtak som en viktig del av KS sitt forhandlingsmandat i de sentrale
forhandlingene.

Sentrale begreper:

Hovedavtalen:
Avtale om spillereglene i arbeidslivet. For kommunene er det avtale forhandlet frem mellom
KS og arbeidsorganisasjonene sentralt. Hovedavtalen utløp 31.12.2013. Det forhandles i disse
dager om en ny avtale.
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Hovedtarffivtalen:
Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer lørurs- og arbeidsvilkår. KS og
arbeidstakerorganisasjonene sentralt forhandler frem annet hvert år en ny avtale.
Forhandlingene om ny tariffavtale gâtr utover vinter- og vårhalvåret, og ny avtale vil gjelde fra
01.05.2014.

Lønnsglidning:
Den del av lønnsveksten som ikke tilskrives tariffrnessige tillegg. Slike lønnsjusteringer kan
være ansiennitetsopprykk, endringer ilønnved skifte av stillinger, osv. Lønnsglidningen
regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgtrøret.

Overheng:
Er en prosentvis beregning som beskriver hvor my.e lønnsnivået ved utløpet av et år ligger
over gjennomsnittet for hele året. Lønnstillegg sent på åtret fører til større overheng til neste år
Overhenget regnes inn i den økonomiske rafitmen for lønnsoppgJøret.

Pott:
Det avtales i de sentrale forhandlingene en fastsatt størrelse av oppg¡øret som avsettes til
lokale forhandlinger.

F r o ntfa g e t /þ r h and lin g sm o d e I I en :
lnnebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. Industrien blir kalt frontfaget da
lønnsveksten her brukes som noÍn og legger premissene for lønnsvekten i skjermede
næringer, deriblant kommunal sektor.

KS stiller følgende spørsmål til medlemmene (debattheftet side 6):
1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgtrøret2074?
2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
3. Hvilke elementer i oppgiøret (f.eks lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i

minstelønnssystemet?
5. Hvordan ser ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse?

Saksbehandlers formening:

1. Pensjonsordningen i offentlig sektor bør være tema i tanffoppg¡øret2014.
Arbeidstakernes andel i premien må økes.

2. Rammen for lønnsoppgøre| settes lavt, ca 2%out fra kommuneøkonomien
3. Generelle tillegg bør prioriteres
4. Detbør bli en tilnærming i minstelønnssystemet ikap 4 mellom lærerne og andre. Eks

kan 16 års ansiennitetsstige gjelde alle arbeidstakergrupp er. 20 års ans for ufaglærte
nedprioriteres. Lokal pott tas ned til fordel for endring i minstelønnssystemet.

5. Omfanget av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse er akseptabelt og kan
vanskelig utvides.

Lærernes arbeidstidsordning bør ikke endres. I dag gjelder følgende inndeling av
arbeidstiden:
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Samlet årsverk er 1687,5 timer. Timene er fordelt over 38 uker i året (samme som elevenes
skolerute) + 6 dager til planlegging og kompetanseheving.

Lærere på barnetrinnet har følgende arbeidstidsordning. Det er satt av 1300 timer til skole-
/fellestid (inkl undervisning) og387,5 timer til for- og etterarbeid. For- og etterarbeidstiden
styrer lærerne selv og har ikke pliktig møtetid på skolene i Steigen.

Intensjonen med ny arbeidstidsordning er at lærerne og den pedagogiske kunnskapen i større
grad skal være samlet på skolen for å løse skolens og elevenes utfordringer på en bedre måte.
Arbeidsgiversiden skal kunne ha større disposisjonsmuligheter over arbeidskraften og således

kunne legge mer til rette for å hanskes med de utfordringer som er til stede. Danmark har
allerede irc;fJørt en slik ordning. Danmark har også erfart stor motstand mot ordningen og det
snakkes om flukt av lærere fra skoleverket i Danmark

For arbeidsgiver Steigen kommune har det vært viktig ikke å tvinge den ubundne tiden som
tilstedeværelsestid i skolen på grunn av manglende og til dels dårlige arbeidsforhold. Dette
sþldes den gamle bygningsmassen vi har, og lite muligheter for utbedringer. I praksis løses

denne tiden ved at man velger om man bruker skolen eller hjemmet som arbeidsplass.

Fleksibilliteten går begge veier og vår erfaring er at den ubundne tiden brukes fornuftig av
lærerne. Vi vet at lærere møtes i helger og fritiden for å planlegge sammen. Man blir mer
fleksibel i forhold til kontakt med foreldre, møtevirksomhet på kveldstid og lignende.

Det er derfor lite trolig at vi ser noen gevinst av å endre arbeidstiden slik som foreslåttt1l3l,5
timer pr uke. I dag er arbeidstiden 43 timer pr uke over 38 uker + 6 dager. En ny ordning
medfører lengre skoleår med mindre antall timer pr uke i skolen, men lærerne fär lengre
tilstedeværelse på skolen gjennom året. Saksbehandler mener også at det kan bli nok et tiltak
som gjør at lærere forsvinner ut av skoleverket. I daghar vi mangel på lærere i Steigen og
endringen i arbeidstiden vil nødvendigvis ikke medføre bedre lærerdekning eller økt kvalitet i
skolen. Vi ser også en stor nasjonal motstand fra læreme på denne foreslåtte endringen.

Konklusjonen er at KS ikke skal sette fokus på arbeidstidsordningen i tariffoppg¡øret dette
året. Det bør awentes og se hvilke erfaringer Danmark g¡ør med denne ordningen først.

Vedlegg: Debatthefte
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lnvitasjon til dialog om hovedta riffoppgØreI201,4

Debattgrunnlag

fìl kommuner og fylkeskom mu ner

Kjære medlem av KSI

Vàren2}i4skal KSforhandle hovedtariffavtalen og sentralt lønnsoppgjør. Medlemmene

inviteres derfor til dialog om mål og prioriteringer. Utfordringene vi står overfor rekker

lenger frem enn de første årene vi har foran oss. Vi må legge opp til at det blir de viktigste

temaenefor kommunesektoren som setter sitt preg på forhandlingene.

. Hvordankanhovedtariffavtalenunderstøtteengodogeffektivoppgaveløsning

i kommunene og fylkeskom m unene?

. Er det bestemmelser i avtaleverket som ertil hinderfor at oppgavene

kan tilrettelegges og løses godt og effektiv?

Vi ønsker at spørsmålene som reises behandles av den enkelte kommunefylkeskom-

mune iforkant av strategikonferanser ogfylkesmøtene. KS iflkene inviterertil strategi-

konferanser og fylkesmøter mellom januar og mars 2014. Her vil det presenteres mer

utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt.

Etter behandlingen på strategikonferansene, inngårfylkesvise oppsummeringer

og vedtak som en viktig del i K5'forhandlingsmandat.

God lesing og debatt!

Oslo, november 2013

Per Kristian Sundnes
a rbeidsl ivsd i rektør



L. Arb e i d s g ive r p oliti kk fo r fra mt ì d a

Kommunesektoren sysselsatte i overkant

av 450.000 personer i 2012, omlag20 pro-

sent av alle sysselsatte i Norge. Befolk-

ningsøkning kombinert med økende krav

og forventninger fra brukerne, samt flere

nasjonale krav og standarder, vil stille sek-

toren overfor store arbeidskraftutfordrin-
ger fremover.

Kompetansebehovet kan ikke dekkes

kun gjennom nyrekruttering. Ansattes kom-

petanse må videreutvikles, en heltidskultur

må etableres, avgangsalderen økes og syke-

fraværet reduseres. For å levere godetjenes-

te¡ må sektoren også satse på innovasjon i

oppgaveløsning og organisering av arbei-

det, og i stprre grad rekruttere begge kjønn.

A utvikle en heltidskultur krever et lang-

siktig og godt samarbeid mellom arbeidsgi-

ver og arbeidstaker. En del kommuner og

fylkeskommuner har satt i gang tiltakfor å

øke stil I i n gsstørrelsene og få flere heltidsa n-

satte. K5, Fagforbu ndet, Sykepleierforbu ndet

og Delta ble ifebruar 2013 enige om felles

retning på arbeidet med å skape en heltids-

kultur. Partene oppfordrer til å vurdere

lokale aktiviteterfor å nå målet.

For å møte kommunesektorens utfor-

dringer på arbeidsgiverområder, må det

jobbes strategisk og framtidsretlet med

arbeidsgiverpolitikk. KS anbefaler derfor at

kom m u ner og fylkeskom m uner utarbeider

arbeidsgiver- og rekrutterin gsstrategier som

oppdateres regelmessig. KS skal stimulere

til-og bistå idette arbeidet, og lanserer nå

"Arbeid sqive r pol iti kk for fra mtid a,. Her Pre-

senterer et oppdatert utfordringsbilde med

forslag til prioriterte innsatsområder, hvor

ledelse står sentralt. nArbeidsgiverpolitikk

Jor frø mti da, presente res på strategi konfe-

ransene, og KS vll tilby regionale/fylkesvise

samllnger i 2014.

2. H ove dta riffo p p gjø ret - f rontJa get

og Holdenutvalget

Frontfaget har bred tilslutning blant

arbeidslivets parter. Modellen bygger på

ideen om at lønnsveksten i Norge må til-
passes lønnsutviklingen i konkurranseut-

satte næringer. Dette for å unngå at

lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn

hos våre handelspartnere. Målet er å sikre

en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt

næringsliv og h6y sysselsetting

Det er opprettet et offentlig utvalg

(Holden lll-utvalget) som vurderer lønns-

dannelsen i Norge Utvalget ser på erfarin-

ger med lønnsdannelsen og drøfter makro-

Økonomiske utviklingstrekk som kan skape

utfordringer for norsk Økonomi og lønns-

dannelsen framover. Utvalget skal ha som

utga ngspunkt at frontfagsmodellen vide-

reføres. Frontfagmodellen medfører imid-

lertid enkelte spenninger og utfordringer.

Fordi lØnnsveksten er normgivende for den

samlede l6nnsutviklingen i landet, er nær-

ingssammensetningen og hvilke overens-

komster som frontfaget omfatter av stor

betydning. Sentrale problemstillinger er

blant annet hvor representativt frontfaget

er, frontfagets faktiske økonomiske ramme

og hvordan uenigheter om dette kan

påvirke lønnsoppgjørene i offentlig sektor.



3. Økonomiske anslog

og Jorutsetninget Íot 2074
Ärene siden 2000 har vært en sammen-

hengende oppgangsperiode i norsk øko-

nomi. Sysselsettingen har Økt vesentlig og

arbeidsledigheten har vært stabll lav. De

siste 10 årene har lønningene i de største

sektorene i Norge (industri, varehandel og

offentlig forvaltn in g) steget ärlig med 4,3 %

i gjennomsnitt. Den sterke veksten har

bldratt til et høyt lønns- og kostnadsnivå i

Norge.

Konsumprisindeksen (KPl) viser en

økende tendens. I perioden augusl2ol2-
august 2OI3 har KPI steget 3,2 %. Regjerin-

gen anslår i nasjonalbudsjettet lønnsveks-

ten til om lag 3,5 % fra 2013 til 2014.

Anslaget for prisveksten fra 2oI3 til 2014

er L,6%.

KS vil gjennom det inntektspolitiske
samarbeidet arbeide for at det i 20L4 blir
gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør og

leggertilgrunn at partene i kommunalsek-
tor forholder seg til den Økonomiske ram-

men i frontfaget ved løn nsop pg¡ørel 20L4.

i 1 t'¡,:risttt,t i¡3t ¡!r[i ¡ly¡¡¡11

Pensjonskostnadene som utgiftsføres i kom-

m u nesektorens regns ka per følger forutset-
ninger gitt av Kommunal- og regionaldepar-

tementet, og kan aw¡ke fra premiebetaling-

ene som hvert å r skjer til pensjonsleveran-

dørene. Over tid er det likevel premiene

som bestemmer pensjonskostnadene som

føres i kommuneregnskapene. En kraftig

Økning i regnskapsfprte kostnader de sen-

ere år, reflekterer dermed den økningen det

har vært i premiene over mange år etter
årtusenskiftet. Høy lønnsvekst i forhold til
avkastning på pensjonsmidlene er en viktig

å rsa k til premiePkningen.

Premien som andel avfastlønn ikom-
munesektoren ligger nå på 18 - 22%.Pre-

mien er mangedoblet siden tidlig på

90-tallet. Arbeidstakernes andel har hele

tiden ligget fast på 2 %. I 20L4 kan pen-

sjonskostnadene øke med over 10 % eller

om lag 2,3 mrd. kroner. Dette betyr en

qkning i pensjonskostnader på om lagL%
mrd kroner utover antatt lønnsvekst.

I tjenestepensjonsordningen i kom mu-

nal sektor er det innført de to store Innspa-

ringene fra folketrygden; levealdersjuste-

ring og ny regulering (indeksering) av

løpende pensjoner. lsolert sett gir dette en

betydelig red uksjon i pensjonsforpliktelser

og pensjonskostnader.

Bakgrunnen for disse endringene er

imidlertid at de skal motvirke 6kningen i

pensjonskostnader etter hvert som folk

lever stadig lenger. Når man tar begge disse

forholdene i betraktning - reduserte kost-

nader som følge av levealdersjustering og

endret regulering på den ene siden og økte

kostnader som følge av økt levealder på den

andre siden - anslås kostnadsbildet samlet

sette til å være omtrent uendret.

Pensjonsordnlngen i offentlig sektor vil

være et sentralt tema framover. Det er

behov for en ordning som bygger på de

samme prinsipper som alderspensjon ifol-
ketrygden, begrenser kostnadsveksten, er

tilpasset arbeidslinjen og legger bedre til
rette for mobilitet mellom offentlig og pri-
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ta ler-tariffavta ler som binder kom munene,

fyl keskom munene og bed riftene. Hovedsty-

ret i KS fattet i oktober 2013 vedtak der de

anerkjenner at K5 Bedrift har selvstendig

rettsubjektivitet. Hovedstyret vil styrke KS

Bedrift som en selvstendig forening, organi-
satorisk og tariffmessig og forutsetter at K5

Bedrift framtidig på selvstendig grunnlag

etablerer egne tariffavtaler. A følge opp
Hovedstyrets vedta k og forutsetninger krever

endringer i Hovedavtalens del A.

Dersom partene ikke kommer til enighet
under forhandlingene, vil et utgangspunkt
være at Hovedavtalen gjelder videre på

ettervirkning. Slden 2002 har det imidler-

tid vært praksis at partene har latt uenig-

het om endringer i Hovedavtalen inngå

som en del av hovedoppgjøret.

. .; \ : ,,.: Ì, l: ;,, ,',,,t ,',t, 1, ,. r 1,,,{,.
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Arbeidstidsavtalen for undervisningsper-

sonalet i grunnskole og videregående opp-
læring har i mange år vært gjenstand for
stort engasjement fra både arbeidsgiver-
og a rbeidstakersiden. Arbeidstakersiden ha r

tradisjonelt ønsket å beholde lærernes

autonomi og frihet til å disponere egen

arbeidstid, og dermed i stor grad utforme
sitt eget arbeid og eget undervisnings-

opplegg. Arbeidsgiver pnsker imidlertid stØrre

lokalt handlingsrom og Økt fleksibilitet når
det gjelder disponering av lærernes ar-
beidstid. Videre uttrykkes det behov for å

skape mer rom forfelles refleksjon og kollegi-

alt samarbeid mellom lærere, samt mer rom

for kom peta nseutvikling og skoleutvikl ing.



Inndelrng av iærenres arberdstid

Arbeld:planfestèt tid ft.ã 1300 t¡1-U5o tirrt:er inheirfor 3E uker og 6dager
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Strategi konfera n sen e 2OL4
Til debatt

En god og bred dialog mellom medlem mene og KS er det beste
utgangspunktet for at K5 kan ivareta medlemmenes interesser.

Strategikonferansene er mpteplass for medlemsdialog og gir KS

en god anledning til å komme i direkte møte med medlemmene
over hele landet. Konferansene er en arena hvor både politisk
og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møter.
K5 i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter medio
januartilførste halvdel av mars 2014.

Debattheftet er sendt medlemmene for behandling i den enkelte
ko m m u ne i forka nt av strategi konfe ra n se n e og fyl kes m Øte ne.

KS sine regionkontorer oversender uttalelsene til KS sentralt
hvor ti I ba kemeld in gene på debattheftet og strategi konfera nsene
oppsummeres og framlegges for hovedstyret, blant annet som
gru n n la g for kons u ltasjonsmøtene og ta rifforha nd I in gene.

Debattheftet nTid for endringn kan også leses og lastes ned
på vå re hjem mesider www.ks.no

Vi serfrem til alle innspill og god debatt ved konferansene!

KS, Komm unesektorens organisasjon
Haakon Vlls gt. 9, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Telefon 2473 26 00 www.ks.no

'.:::: )F KOHHUT{€FORLAGET



Sak 6/14

PEDAGOGISK PSYKOLOGISKE TJENESTE (PPT), I\¡-Y ORGANISERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
r4197

Arkiv: 820

Saksnr.:
6/14

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.2014

Forslag til vedtak:

Vedlagt samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) godkjennes.
Tjenesten organiseres som vertskommuneløsning i samarbeid med andre kommuner og hvor
Fauske er vertskommune.

Saksutredning:
Fauske kommune, Saltdal kommune, Beiarn kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune
og Nordland fidkeskommune har i dag en interkommunal samarbeidsavtale omkring driften av
en pedagogisk psykologisk tjeneste, kjent som Indre Salten PPT. Ar,'talen varer frem til
7.8.2014.

Samarbeidsavtalen har vært organisert etter kommunelovens $ 27 om Interkommunale
selskaper, med eget styre.
Fauske kommune sa opp samarbeidsavtalen med i utgangspunktet virkning fra 1.1.14. Det
samme gjorde da de andre kommunene for å sikre at ikke enkeltkommuner ble ansvarlige for
hele driften dersom noen gikk ut.
Det er enighet om at selskapet awikles pr I .8.2014. Styret har i 2013 arbeidet med awikling
av selskapet.

Fauske kommune har planlagt å opprette egen kommunale PP - tjeneste. Tjenesten
organiseres i Barne- og Familieenheten sammen med Barnevern og Familiesenteret.

Resterende kommuner etablerte høsten 2013 en arbeidsgruppe som har vurdert ulike løsninger
for PPT i kommunene. Alle kommuner skal i følge opplæringsloven ha en slik tjeneste (egen
eller i samarbeid med andre), og det er derfor ikke mulig âkjøpe den fra andre.

Representanter fra Fauske kommune deltok i et arbeidsgruppemøte med alle kommunene, og
presenterte deres modell som en del av Barne- og familieenheten. Kommunene fikk da tilbud
fra Fauske kommune om en vertskommunemodell der Fauske blir vertskommune for
tjenesten. Arbeidsgruppen var positiv til dette - og saken ble også diskutert i rådmannsmøte i
november 2013.

Det er nå gjennom vedtak i Fylkesrådet avklart at Fylkeskommunen ønsker å stå for driften av
sin egen tjeneste. Fylkeskommunen har i henhold til dagens avtale, ansvar for 1,7 årsverk.
Hvordan dette ansvaret blir ivaretattunder awikling av dagens PPT, er fortsatt ikke avklart.
Det arbeides videre med det.
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Vurdering

Selve avtaleteksten er utarbeidet med juridisk bistand, samt at det har vært interesseutveksling
mellom Fauske kommune og de andre kommunene. Det er en felles oppfatning av at den nye
vertskommuneløsningen vil løse flere av de utfordringer som kommunene har opplevd
gjennom den eksisterende organiseringen av PP-tjenesten. Det inngås egne avtaler mellom
Fauske kommune som vertskommune og den enkelte kommune som samarbeidskommune.

Avtalen har et annet forankringsgrunnlag enn den forrige organisasjonen hadde, og navnet er
foreslått endret til Nye PPT- Indre Salten. Avtalen vil juridisk være organisert etter
Kommunelovens $ 28- 1 b om administrativt vertskommunesamarbeid.

Vertskommuneløsningen vil innebære en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte overdras da
til Fauske kommune med hjemmel i den nye avtalen som foreligger. Forutsetningen for dette
er at Nordland Fylkeskommune erkjenner ansvar for den ressurs de har hatt inn i den tidligere
organisasjonen.

Det er i avtaleteksten prøvd ätavare på de viktigste prinsippene for styring og avklaringer om
arbeidsgiveransvar, på samme tid som vi har gitt felles styringssignal om hvilken retning
kommunene ønsker å dreie utviklingen av tjenesten i. Det er også laget et rammeverk for
samarbeid og påvirkningsmuligheter for kommunene, og det er gjennom avtalen lagt til rette
for opprettholdelse og utvikling av et sterkt fagmlljø innenfor PP-tjenesten.

De ansatte i eksisterende PP- tjeneste er presentert for den modellen som her foreslås, og det
saÍrme er de tillitsvalgte.
Av de signaler vi har mottatt fra tillitsvalgte og eksisterende organisasjon oppfatter vi at det er
positiv tilslutning til en virksomhetsoverdragelse og opprettelse av en vertskommuneløsning
med Fauske kommune som vertskommune.

Den foreslåtte organiseringen gir de samarbeidende kommuner grunnlag for å utvikle PP-
tjenesten i den retning som er nødvendig for å imøtekomme de økende utfordringer som
skoler og bamehager står i, både på system og individnivå.

Vedlegg: Avtaleutkast

Side 11 av 13



Samarbeidsavtale om Nye PPT lndre Salten

1. Deltakere
Deltakere i denne avtalen er kommunene Beiarn, Fauske, Steigen, Saltdal og Sørfold.
Fauske kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet er Nye PPT Indre Salten. Tjenesten
er i drift fra1.8.2014

2. Rettslig grunnlag
Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 nr.l07 om
kommuner og fylkeskommuner $ 28-1 b; administrativt vertskoÍr.munesamarbeid.

3. Formål
Etter lov om grunnskole og videregående opplæring (Opplæringsloven) $ 5-6 er kommunene
pälagl. å ha en pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT). Ved inngåelsen av avtalen oppfyller
kommunene lovens krav.

Partene ønsker med samarbeidet å skape et større fagmlljø og gjennom valg av
vertskommunemodellen ffi en mer effektiv styringsform. Det overordnede formålet er å få
bedre tjenester fra PPT til brukerne og kommunene.
Dersom det inngås samarbeidsavtaler med andre instanser, skal tjenestenfølge de særskilte
retningslinjene som gielder for disse.

PP-tjenesten er en veiledningstjeneste som skal bidra med kompetanse i barnehage, skole og

lærebedrifter med tanke på å skape gode og stimulerende utviklings- og opplæringsmiljø
gjennom tilpasset og inkluderende opplæringstilbud til barn, elever, lærlinger og lærekandidater
med særlige behov.

PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det. PP-

tjenesten vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller
spesialundervisning i grunnskole, og for voksne med rett til spesialundervisning.

Tjenesten skal:
o Utføres i henhold til gjeldende lov og regelverk.
o Sikre god individuell oppfølging av barn, unge og voksne.
o Arbeide systemrettet for å legge opplæringen til rette for de med særskilte behov.
o Bistå opplæringsarenaene i det systemrettede arbeidet for å tilrettelegge opplæringen for

de med særskilte behov.
o Bidra til å sikre alle en god opplæring i et godt læringsmiljø.
o Sikre et best mulig pedagogisk psykologisk tjenestetilbud.

4. Avgørelsesmyndighet
Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen knltet til dette ansvarsorffådet til
vertskommunen i og med vedtakelse av denne avtalen.



Vertskommunen skal avregne regnskapsresultatet (overskudd/underskudd)

Partene er enig om budsjett og kostnadsfordeling, jf prinsipp for fordeling beskrevet i pkt 10 i
avtalen.

10. Beregning og fordeling av utgifter
Vertskommunen skal utarbeide utgiftsberegring og fordeling av utgifter årlig i samsvar med
denne avtalen.
Det skal innen utgangen av 2015 kartlegges de reelle kostnadsdriveme til tjenesten, disse
funnene kan påvirke hvordan fordelingsmodellen skal være. Konklusjonen på dette skal skje på
Rådmannsnivä i løpet av 201 6.

Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold kommune fordeler utgiftene etter innbyggertall
etter følgende prosentvise fordeling:

TALLENE NEDENFOR ER HENTET FRA SSB BEFOLKNINGSSTATISTIKK 3.kvartal 2013

Denne prosentfordelingen er basert på SSB's statistikk pr. 3.kvartal 2013. Beregning gjøres
hvert år ut fra kjente tall pr 1. juli.

Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre
halvparten 1. oktoberhvert år.
l. april er første forfall etter ny beregning ihht. folketall pr. 1. juli.

De enkelte kommuners andel av fastsatte utgifter forfaller med lik del til betaling henholdsvis 1

april og 1. oktober. Vertskommunen utsteder faktura.

Års kostnad etter saÍrme nivå som i dag for Nye PPT Indre Salten blir da fordelt slik:

11. Rapportering
Vertskommunen plikter å holde deltakerne orientert om driften av PPT halvårsvis.

Rapporteringen skal danne grunnlag for årsmelding til administrativt og politisk nivå i alle de

deltakende kommunene. Rapportering fra vertskommunen skal som et minimum inneholde:

Kommune Folketall Prosentandel Kostnad
Fauske 9 544 48,02Vo Kr 3 070 015
Sørfold 1 980 9.96 % Kr 636163
Steigen 2 537 t2.76% Kr 815772
Saltdal 4 739 23,84 0/o Kr | 524139
Beiarn r 077 5,42 0/o Kr 346 5ll
TOTALT t9 877 t00 % r3 6 393 200

a Faglige innsatsområder



o Tiltak og innsatsområder i personalarbeid

o Produksjonstall
o Regnskap

Vertskommunen utarbeider rapporteringsmal.

12. SøksmåVkrav
Dersom tidligere eller nåværende elever/foresatte reiser søksmål med krav om erstatning eller
krav om spesialundervisning, eller fremmer krav hvor PPT Indre Salten har vært involvert/blitt
bedt om å involvere seg/burde vært involvert, er det hjemkommunen som er rett
saksøkladressat for krav. Elever/foresatte eller samarbeidskommunene kan ikke rette

kravlregresskrav mot vertskoÍrnunen, selv om PPT har opptrådt uaktsomt/grovt uaktsomt.

13. Endring av samarbeidsavtalen

Endring(er) av samarbeidsavtalen skal vedtas i kommunestyrene eller av rådmannen dersom
denne har delegert myndighet fra kommunestyrel

14. Uttreden og awikling av samarbeidet
Den enkelte deltaker kan med I års varsel til vertskommunen si opp denne avtalen. Oppsigelsen
må være skriftlig og fristen regnes fta l. jantar året etter at vertskommunen har mottatt
oppsigelsen.

Dersom deltakeme er enige om det, kan samarbeidet awikles med øyeblikkelig virkning.

Den eller de utredende deltagerne vil likevel ved uttreden være økonomisk ansvarlig for
arbeidstakernes opparbeidede pensjonsforpliktelser, herunder utgifter knyttet til AFP eller andre
løpende og opptjente pensjonsforpliktelser som uttas før uttreden eller awikling av samarbeidet.

Arbeidstakeren(e) kan ikke kreve seg virksomhetsoverdratt til en deltagerkommune ved uttreden
og awikling av samarbeidet. Arbeidstakeren(e) har heller ikke fortrinnsrett til stilling i
deltagerkommunene. VertskoÍrmunen sffgü for at eventuelle oppsigelser av arbeidsavtale(r)
ved uttreden og awikling av samarbeidet.

15. Arkiv
Fauske kommune har arkivansvar for samarbeidet etter arkivloven. Ved uttreden blir
arkir¿materiell som ikke oppfyller krav til arkivdepot,tilbakeført til den uttredende kommunen.
Eldre arkiv skal overføres til arkivdepot.

Fauske kommune mâsørge for at arkivet for PPT Indre Salten ikke blandes sammen med eget
arkiv. Dette gielder både papirbaserte arkiv og elektroniske arkivsystem. Alle forhold rundt
arkivtjenesten må beskrives i alle de deltakende kommunenes arkivplaner.



1 6. Virksomhetsoverdragelse

Deltagerkommunene anser at overdragelsen fra gamle PPT Indre Salten til Nye PPT Indre

Salten som en virksomhetsoverdragelse.

Arbeidstakerne vil bli virksomhetsoverdratt til vertskommunen.

Virksomhetsoverdragelsen vil ikke ffi noen rettslige, økonomiske og sosiale følger for
arbeidstakerne. Arbeidstakerne vil beholde sine lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved

virksomhetsoverdragelsen, jfr. aml. $$ 16-2.

Nye PPT Indre Salten blir bundet av tariffavtale som gamle PPT Indre Salten var bundet av.

Innenfor arbeidsgivers styringsrett vil arbeidstakerne ved ensidig beslutning fra

arbeidsgiver/vertskommunen kunne bli pålagt endringer av arbeidsforholdet både i forhold

til innhold, tid, sted, stillingsbetegnelsen og organisatorisk plassering.

lT.Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft når samtlige kommunestyrer har vedtatt avtalen og senest 01.08.2014
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UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER - B,ODØ OG SALTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
t4lr00

Arkiv:026

Saksnr.:
7lt4

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
06.02.20t4

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar â delta i byregionsprogrammet. Det forutsettes imidlertid at
styringsgruppens sammensetning endres slik at alle Salten- kommunene blir representert i
denne.

Saksutredning:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut midler til et
utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill
mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i
regionen som helhet. Bodø kommune ønsker i dette prosjektet å utrede hvilke faktorer som
hemmer samarbeid i Salten og hvilke faktorer som bidrar til å hindre vekst i hele Salten.
Alle Saltenkommunene inviteres inn i prosjektet og det legges opp til en egenandel på
gjennomsnittlig 95 000 kr. pr. kommune, som finansieres gjennom egeninnsats. Egeninnsats
vil hovedsakelig være deltakelse i 4 arbeidsgruppemøter iløpet av 2014, deltakelse gjennom
møler i regi av Salten regionråd, ordførers og rådmenns deltakelse i intervjustudie og
kommunens tilrettelegging av data til konsulenter.
Gjennom byregionsprogrammet skal det gjennomføres en helhetlig samfunnsanalyse for å
identifisere faktorer som hindrer samspill innad i regionen og som hemmer vekstkraften i
regionen. Ved å identifisere hemmende faktorer kan det utarbeides strategier og tiltak for å
bygge ned og fieme disse, og dermed fri,g¡øre det potensialet som Salten har.
Hovedmål:
Identffisere flaskehalser i samspillet mellom Bodø kommune som regionhovedstad og resten

av Salten, som er hemmende þr vekst i hele Saltenregionen.
Delmål:

1. ldentifisere minst 3 interne foktorer i hver kommune som er hemmende for vekst i den

enkelte kommune.

2. ldentifisere de 3 viktigste fortrinnene hver enkelt kommune hor i forhold til resten ov Salten.

3. ldentifisere minst 3 foktorer for hver enkelt kommune som hindrer somspill med Bodø som

regionsenter. For Bodø kommune skal det identifiseres minst 3 foktorer som hindrer somspill

med hver enkelt nobokommune.

4. ldentifisere hvilke funksjoner Fouske utfyller som regionsenter for sitt omlond.

5. ldentifisere foktorer isamspillet mellom regionsentrene Bodø og Fauske som er hemmende

for vekst i Solten.

6. ldentifisere minst 5 hovedfaktorer som hindrer vekst i Salten som region.
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olkUtviklingsprogram for byregioner

Bodø og Salten
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Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, Salten Regionråd, næringslivet i Salten

o g Kommunal- o g moderniseringsdepartementet.
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Innledning
Kommunal- og modemiseringsdepartementet (KMD) har lyst ut midler til et

utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra Ill øktkunnskap om samspill

mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i
regionen som helhet. Bodø kommune ønsker i dette prosjektet å utrede hvilke faktorer som

hemmer samarbeid i Salten og hvilke faktorer som bidrar til å hindre vekst i hele Salten.

Bodø kommune søker om 1,3 millioner i midler fra KMD til prosjektet hvorav 1,1 millioner

skal brukes på kunnskapsinnhenting. Alle Saltenkommunene inviteres inn i prosjektet og det

legges opp til en egenandel på gjennomsnittlig 95 000 kroner per kommune som finansieres

gjennom egeninnsats. Egeninnsats vil hovedsakelig være deltagelse i 4 arbeidsgruppemøter i
Iøpet av 2014, deltagelse gjennom møter i regi av Salten regionråd, ordførers og rådmenns

deltagelse i intervjustudie og kommunenes tilrettelegging av datatil konsulenter.

Mål og rammer

Bakgrunn
Forslag til <Kommuneplan 2014-2026 - Strategisk samfunnsdel Bodø 2030>> som skal til
politisk behandling iBodø bystyre i februar 2014 foreslår tre hovedmål og seks

satsningsområder som skal være hovedfokus for Bodø kommune i årene fremover. Gjennom

hovedmål 1 i planen skisseres det et potensial for 70 000 innbyggere i Bodø kommune i år

2030, og videre at hele Saltenregionen kan ha et potensial på 1 10 000 innbyggere i är 2030.I

daghar Bodø nært 50 000 innbyggere og Salten har rundt 80 000 innbyggere. Salten har

derfor et betydelig potensiale for befolkningsvekst de neste årene.

Forslaget til visjon for Bodø er (en attraktiv hovedstad i Nord>. I dette ligger det at Bodø

kommune skal ha en aktiv rolle i utviklingen av Nordområdene ved å påta seg nasjonale og

intemasj onale oppgaver.

Skal visjonen kunne nås, må by og land fungere på en tilfredsstillende måte i hverdagen og

dekke folks daglige behov. Dette gjelder for alle aldersgrupper, og uavhengig av bosted, enten

man ønsker å benytte tilbud i bydelene eller i sentrum. Visjonen vil kreve mye av kommunen,

næringslivet og samarbeidet med andre bercúemyndigheter. Og som for andre byer er det

avgjørende atBodø ut fra egne muligheter styrker sin attraksjonskraft og identitet framover.

Ett av satsningsområdene er sysselsetting og etablering, og en av målsetningene under dette

området er <Bodø er den mest attraktive bo-, arbeids- og serviceregíon i nord.> To valgte

strategier for å nå et slikt mål er: <Tilrettelegging av infrøstruktur innenþr regionen og

utvikle samarbeid på stadig nye områder>.



En sterk region er en forutsetning for at Bodø kommune skal kunne nå de målsetninger som er

skissert i kommuneplanens samfunnsdel. De viktigste regionale planene er <Fylkesplanfor
Nordland 2013-2025> og<Slagkraftige Salten- Saltenstrategier 2012-2016Ð utarbeidet av

Salten regionråd og vedtatt av alle Saltenkommunene. Begge planene peker på Bodø som

motor i nord og sier at utviklingen i Bodø er svært viktig for Saltenregionen, Nordland, Nord-

Norge og Nordområdene. <Fylkesplanþr Nordland> og <Saltenstrategier> danner et godt

grunnlag for det videre arbeid med å styrke Salten som region og Bodø som regionssenter, og

arbeidet med <uniklingsprogramfor byregioner - Bodø og Salten> vil forankres i disse to

planene.

Salten består av 9 kommuner med til sammen 80 000 innbyggere. Spennvidden er stor fra

fflkeshovedstaden B,odø med sine snart 50 000 innbyggere til Beiam kommune med 1000

innbyggere. Fauske kommune er den nest største kommunen og har ca. 9600 innbyggere.

Fauske sentrum har 5000 innbyggere og er et regionsenter for de mindre kommunene rundt.

Salten har derfor to definerte regionsentre i Bodø og Fauske.

Kommunene i Salten har i dag et utstrakt samarbeid. Salten regionråd ble etablert i 1989 og er

et velfungerende organ med lang erfaring innenfor kommunesamarbeid. I tillegg er det

opprettet en rekke velfungerende interkommunale selskaper.

MåI:
Gjennom byregionsprogrammet skal det skal gjennomføres en helhetlig samfunnsanalyse for
å identifisere faktorer som hindrer samspill innad i regionen og som hemmer vekstkraften i
regionen. Ved å identifisere hemmende faktorer kan det utarbeides strategier og tiltak for å
bygge ned og fierne disse og dermed frgtrøre det potensialet som Salten har. Som nevnt

tidligere har Salten et potensial på 110 000 innbyggere og Bodø et potensial på 70 000

innbyggere i 2030. Dette krever at Salten utenfor Bodø kommune skal vokse fra dagens

30 000 innbyggere til40 000 innbyggere innen 2030. Dette betinger vekst i alle

Saltenkommunene.

Ilovedmål: Identifisere flaskehalser i samspillet mellom Bodø som regionhovedstad og resten

av Salten, som er hemmende for vekst i hele Saltenregionen.

Delmål: Følgende delmål settes for å nå hovedmålet.

1. Identifisere minst 3 interne faktorer i hver kommune som er hemmende for vekst i den

enkelte kommune.

2. Identifisere de 3 viktigste fortrinnene hver enkelt kommune har i forhold til resten av

Salten.

3. Identifisere minst 3 faktorer for hver enkelt kommune som hindrer samspill med Bodø

som regionssenter. For Bodø kommune skal det identifiseres minst 3 faktorer som

hindrer samspill med hver enkelt nabokommune.

4. Identifisere hvilke funksjoner Fauske utfyller som regionssenter for sitt omland.

5. Identifisere faktorer i samspillet mellom regionsentrene Bodø og Fauske som er

hemmende for vekst i Salten.

6. Identifisere minst 5 hovedfaktorer som hindrer vekst i Salten som region.



På bakgrunn av de faktorer som identifiseres som flaskehalser i regionen skal det velges et

antall hovedtemaer/saksområder som regionen skal jobbe videre med i fase 2 av prosjektet.

Rammer:
Fase 1 av prosjektet gjennomføres i perioden januar 2074 til desember 2014. Prosjektet
betinger finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for
byregioner 2014.

Fase 2 av prosjektet er treårig og gjennomføres i perioden 2075-2017. Oppstart og
organisering av fase 2 avhenger av hvilke funn som gjøres i fase 1 av prosjektet. Denne
prosjektplanen omfatter derfor bare fase 1.

Organisering

Prosiektledelse
Prosjektledelse legges til Bodø kommunes samfunnskontor.

Arbeidsgruppe Bod,ø kommune
Det opprettes en intem arbeidsgruppe ved Samfunnskontoret for å håndtere den daglige
driften av prosjektet. Gruppen består av prosjektleder, utviklingssjef, en representantfra
seksjon for strategisk plan og en representant fra seksjon for næringsutvikling.

Arbeidsgruppe Salten
Det opprettes en arbeidsgruppe med en administrativ representant fra hver kommune. Denne
arbeidsgruppen vil avholde 4 møtt.r i prosjekþerioden. Denne gruppen vil være faglíg
rådgiver for prosjektleder og intern arbeidsgruppe. Videre skal arbeidsgruppens representanter
ha det praktiske ansvar i hver kommune for å tilrettelegge for innhenting av informasjon,
tilrettelegge for intervjurunder med mer.

Styringsgruppe
Salten regionråds arbeidsutvalg (AU) vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. AU
består av ordførerne iHamarcy,Bodø, Meløy og Fauske kommune samt rådmann i Fauske

kommune. AU ledes av ordfører iHamarøy. Ordfører Beiam kommune og rådmann Bodø
kommune er varamedlemmer i AU. Styringsgruppen har 6 møter iløpet av 2014.



Bodø Formannskapet 29. ianuar
Fauske
Saltdat Formannskapet 4. februar
Beiarn Formannskapet 5. februar
Gildeskål
Meløy
Sørfold
Hamarøy
Steigen
Salten regionråd Regionrådsmøte 20. februar

Kommune Møte Dato

Forankring
Alle deltagende kommuner og Salten regionråd forankrer sin deltagelse i prosjektet på

følgende måte:

Plan for kunnskapsinnhenting/metodikk
Gjennom arbeidet med Saltenstrategier, Fylkesplan for Nordland og kommuneplaner i de

ulike kommunene er det gjort mye analysearbeid som viser hva som er de ulike kommuners
fortrinn, hva som hindrer vekst med mer. En gjennomgang og sammenstilling av denne kjente
kunnskapen vil gi nyttig informasjon om veksthemmende faktorer i Salten.

Det er også viktig å innhente informasjon om hva ledere i de ulike kommunene mener er de

største utfordringene i egen kommune og i samspillet mellom kommunene. Det skal derfor
gjennomføres en intervjurunde med ordførere, rådmenn og fremtredende næringslivs-,
utdannings- og kulturlivspersoner i de enkelte kommuner. I tillegg skal også utvalgte
regiondirekt ør er for statli ge virksomheter intervj ues.

På bakgrunn av innsamlet materiale og intervjuer skal det utarbeides en rapport som skal
identifisere de faktorene som er listet i delmålene. Eksempler på temaer som skal belyses i
dette arbeidet er arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, infrastruktur, samferdsel og
næringsliv.

De delmål som er satt opp gir grunnlag for hver enkelt kommune å jobbe videre med de

utfordringer som er identifisert internt i kommunen. Videre vil rapporten om identifiserte
flaskehalser danne grunnlaget for diskusjon i regionen om hvilke
hovedtemaer/arbeidsområder det skal arbeides videre med og hvordan dette arbeid skal
utføres, eksempelvis søke deltagelse i fase 2 av prosjektet.

Kort oppsummert vil derfor kunnskapsinnhentingen se slik ut:

1.

2.

4.

Sammenstilling av tilgjengelig materiale, ferdigstilt innen 12.mai
Intervjustudie, ferdigstilt innen 1 1 .juli
Sammenfattende rapport med identifiserte flaskehalser, ferdigstilt innen 29.augtst
Analyse av hvilke hovedtemaer/arbeidsområder det skal arbeides videre med i fase 2,

ferdigstilt innen 31. oktober.



Egeninnsats
Hver enkelt kommune utpeker en person til å sitte i regional arbeidsgruppe. Denne personen

blir kontakþerson for prosjektleder. Det legges opp til kunnskapsinnhentingen med

sammenstilling av tilgjengelig materiale og gjennomfønng av intervjuer blir gjennomført med

bruk av ekstern konsulent. Egeninnsatsen til kommunene blir derfor å tilrettelegge data for
konsulent, tilrettelegge for gjennomføring av intervjuer med mer.

I tillegg vil ordføreres og rådmenns deltagelse i styringsgruppen og Regionrådet når prosjektet

diskuteres telle som egeninnsats fra kommunene.

Det legges opp til at det reiser 3 personer på de nasjonale nettverkssamlingene. Hvem som

reiser i tillegg til prosjektleder vil avklares i starten av prosjektet. Det vil derfor påregnes noe

mer egeninnsats fra kommuner som deltar på disse samlingene enn de andre. Det vil også

være en høyere grad av egeninnsats fra de kommuner som har representanter i arbeidsutvalget

til Salten regionråd. For enkelhets skyld er allikevel egeninnsatsen til deltagende kommuner
fordelt likt mellom deltagende kommuner unntatt Bodø som har prosjektledelse.

Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen erlag!. opp slik at politisk forankring i deltagende kommuner gjennomføres i
løpet av februar måned. Rett i etterkant av oppstartsmøtet i nettverksgruppen l8.mars i Oslo

sendes oppdraget om kunnskapsinnhenting ut på anbud. Milepælene som består av

ferdigleveranser av rapporter er lag!. opp slik at rapportene er klare i forkant av

arbeidsgruppemøter og styringsgruppemøter. På den måten sikres det god fremdrift i
prosjektet.
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Budsj ett med finansieringsplan
Med forbehold om støtte fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet og positivt vedtak i
deltagerkommunene vil prosjektet ha følgende finansiering (avrundet til nærmeste hele tusen):

Til grunn for utregning av egeninnsats ligger en timespris på 840 kroner for
ordførerehådmenn/andre samfunnsaktører og 540 kroner for saksbehandlere. Timespris er

beregnet utfra 1 promille av netto årslønn og anses som et konservativt anslag.

Utgiftsfordelingen mellom aktørene er som følger (avrundet til nærmeste hele tusen):

Prosiektledelse ( 1 /4 årsverk) 2s9 000
Intern arbeidsgruppe Bodø kommune 73 000

Arbeidseruppe regionen (4 møter) 1s5 000

AU-utvalget, bruk av regionrådet 202 000
Nasjonale samlinger (3 samlinger med 3 deltagere på hver samling) 1 17 000

Tilrettelegge for datainnsamling (1,5 ukesverk per kommune) 292 000
Intervjuserie (1 dag per person inkl. forberedelser) 202 000
Sum egeninnsats 1 300 000

Nettverksmøter Oslo (3 møter med 3 deltagere) 90 000

Kontaktmøter i regionen 90 000

Annen reisevirksomhet 20 000

Kunnskapsinnhenting 1 100 000

Sum søkte midler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 300 000

Totalsum finansierinq 2 600 000

Aktivitet Utgift

Bodø kommune 4ss 000 101

Fauske kommune 95 000 t9
Saltdal kommune 9s 000 79

Beiarn kommune 9s 000 79

Gildeskål kommune 95 000 79

Meløy kommune 95 000 t9
Sørfold kommune 95 000 t9
Hamarøy kommune 95 000 79

Steigen kommune 95 000 t9
Salten regionråd 20 000 aJ

Andre samfunnsaktører 80 000 t2
Kommunal- og
moderniseringsdep

1 300 000

Aktør Utgifter Antall dagsverk


