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ANMODNING OM UTVIDELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL - BJERKÅS- 
EIENDOMMEN PÅ FURULUND 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 255   
Arkivsaksnr.: 06/1556   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/07 Steigen formannskap 30.05.2007 
22/07 Steigen kommunestyre 13.06.2007 
7/09 Steigen formannskap 11.02.2009 
8/09 Steigen kommunestyre 25.02.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen formannskap vedtar å overdra Bjerkåseiendommen, gnr.22 bnr.36 til Steigen Vekst 
AS. 
Eiendommen overdras vederlagsfritt som et ledd i å utvide/styrke aksjekapitalen i Steigen 
Vekst AS.  
Alle utgifter i forbindelse med overdragelsen, som tinglysningsgebyr, dokumentavgift, etc. 
dekkes av Steigen Vekst AS 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 30.05.2007 sak 27/07 
 
Behandling: 
 
Kjell Arntsen erklært inhabil og fratrådte ved behandlingen av saka. 
Endringsforslag fra administrasjonen: 
Steigen kommunestyre vedtar å overdra Bjerkåseiendommen, gnr.22 bnr.36 til Steigen Vekst 
AS. 
Eiendommen overdras som et ledd i å utvide/styrke aksjekapitalen i Steigen Vekst AS. 
En klar forutsetning ved overdragelsen er at eksisterende leieavtaler som i dag er inngått 
mellom Steigen kommune og andre leietakere videreføres. 
----- 
Ved votering ble endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Behandling/vedtak i Steigen kommunestyre den 13.06.2007 sak 22/07 
 
Behandling: 
 
Kjell T. Arntsen erklært inhabil og fratrådte. Ragnhild Tverback møter som varamedlem ved 
behandlingen av denne saka. 
---- 
 
Endringsforslag fra ordfører: 
Saka utsettes til taksering av eiendommen er gjort. 
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----- 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 11.02.2009 sak 7/09 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for saken fremgår av saksframlegg og tidligere vedtak i formannskap og 
kommunestyre. Kommunen har nå fått takst på eiendommen. Når det gjelder fradeling av 
landbrukseiendommen er dette nå gjennomført av landbrukskontoret. Eiendommen som evt. 
overdras er på 23.000 m2 med tilhørende bygning. Ifølge taksten er beregnet teknisk verdi 
1.87 mill kr, normal markedsverdi 800.000 kr og låneverdi 700.000 kr. 
 
Rådmannen opprettholder sitt tidligere forslag til vedtak med unntak av videreføring av 
eksisterende leieavtaler. Dette fordi tidligere leietaker Nord Salten Forsøksring har flyttet ut. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 30.05.2007 sak 27/07 
 
Behandling: 
 
Kjell Arntsen erklært inhabil og fratrådte ved behandlingen av saka. 
 
Endringsforslag fra administrasjonen: 
Steigen kommunestyre vedtar å overdra Bjerkåseiendommen, gnr.22 bnr.36 til Steigen Vekst 
AS. 
Eiendommen overdras som et ledd i å utvide/styrke aksjekapitalen i Steigen Vekst AS. 
En klar forutsetning ved overdragelsen er at eksisterende leieavtaler som i dag er inngått 
mellom Steigen kommune og andre leietakere videreføres. 
----- 
Ved votering ble endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Det enstemmig vedtaket lyder: 
Steigen kommunestyre vedtar å overdra Bjerkåseiendommen, gnr.22 bnr.36 til Steigen Vekst 
AS. 
Eiendommen overdras som et ledd i å utvide/styrke aksjekapitalen i Steigen Vekst AS. 
En klar forutsetning ved overdragelsen er at eksisterende leieavtaler som i dag er inngått 
mellom Steigen kommune og andre leietakere videreføres. 
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Saksutredning. 
 
Steigen kommune mottok i oktober 2006 en forespørsel fra Steigen Produksjon og Service AS 
– nå Steigen Vekst AS der selskapet ber om at Steigen kommune skyter inn 
Bjerkåseiendommen på Furulund, gnr.22 bnr. 36 som en utvidelse av selskapets aksjekapital. 
Av ulike årsaker legges saken fram for formannskapet først nå, etter en forhåndsdrøfting i 
forrige formannskapsmøte.  
 
Bakgrunnen er at Steigen vekst AS, som for øvrig er 100% eid av Steigen kommune, har en 
aksjekapital totalt på 100.000 kr. noe som anses som lavt med bakgrunn i selskapets samlede 
aktivitet. Steigen kommune har ingen muligheter til å gå inn med frisk kapital i form av 
penger. En økning av aksjekapital/egenkapital ved å overdra Bjerkåseiendommen til selskapet 
vil imidlertid styrke selskapet finansielt i forhold til økonomiske svigninger (evt. underskudd) 
og aksjelovens bestemmelser. I henhold til søknaden er det også en forutsetning fra NAV 
Bodø Arbeid sitt engasjement at selskapet på sikt styrker sin økonomiske status/egenkapital.  
 
Som nevnt ble saken drøftet i forrige formannskapsmøte der man var positiv til at Steigen 
Vekst AS får overta eiendommen. 
 
Vurdering. 
 
Bjerkåseiendommen består av jordbruksarealer og et bolighus som i dag benyttes til kontor-
/personallokaler av Nord Salten Forsøksring og Steigen Vekst AS. Deler av jorda (dyrka 
mark)leies i tillegg ut på langsiktig kontrakt. Ved en evt. overdragelse må det være en klar 
forutsetning at denne leieavtalen kan fortsette på samme vilkår som i dag.  
Ettersom dette er en betydelig landbrukseiendom, antar saksbehandler at saken også må 
behandles formelt i forhold til jordlov, konsesjonslov, etc. Denne vil bli foretatt av 
jordbrukskontoret, og jeg oppfatter formannskapets vedtak mer av prinsipiell karakter i 
forhold til evt. overtakelse. For å fastsette eiendommens verdi (i forhold til styrking av 
selskapets egenkapital) bør det for øvrig vurderes ny taksering. 
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FLYTTEPLAN UNGDOMSTRINNET 

Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: 442   
Arkivsaksnr.: 08/629   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/09 Steigen kommunestyre 25.02.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Ungdomstrinnet deles i to slik den opprinnelige vedtatte flytteplanen var, fra skolestart høsten 
2009. 
Ungdomstrinns elevene sør for Ågotskaret blir flyttet til Steigenskolen Leines. Utgiftene til 
flyttingen for Leines vil bli for høsten 2009 kr. 505 000,- og for våren 2010 kr. 677 895. 
Utgiftene innarbeides i budsjettreguleringen våren 2009 og i budsjettet for 2010. 
Personalfordelingen organiseres administrativt i samarbeid med fagforeningene slik at 
fagbehovene blir dekket så godt som mulig. 
 
Ungdomstrinns elevene nord for Ågotskaret blir flyttet til skolebygningene i Bogen, under 
forutsetning av at lokalene blir godkjent. Utgiftene til flyttingen for Bogen vil bli for høsten 
2009 kr. 690 615,- og for våren 2010 kr. 582 750,-. Utgiftene innarbeides i 
budsjettreguleringen våren 2009 og i budsjettet for 2010. Personalfordelingen organiseres 
administrativt i samarbeid med fagforeningene slik at fagbehovene blir dekket så godt som 
mulig. 
Samlet for skoleåret 2009-2010 blir det ekstra utgifter på kr. 2 456 260,-. 
 
Saksutredning: 
I tidligere flytteplan vedtok man 4 prinsipp, som man i denne planen også bør følge: 
” Når virksomheten i Steigenskolen Leinesfjord må flytte helt eller delvis ut pga 
inneklimamessige forhold eller oppstart av renovering/nybygg, skal følgende hensyn tas: 

1. Den faglige, pedagogiske og sosiale standard skal opprettholdes. Kontinuiteten i 
skolens basisarbeidet må bli minst mulig skadelidende.  

2. Elevene skal ha sin undervisning uten unødvendig belastning, at elevene får et godt 
undervisningstilbud i trygge og forsvarlige omgivelser. 

3. Ved vurdering av skyssordning skal man forsøke å få til så fleksible og gode ordninger 
at elevene får kortest mulig skysstid. 

4. På bakgrunn av de tre første punktene må man søke å finne en så økonomisk rimelig 
ordning som mulig.” 

 
Saken om utflytting av ungdomstrinnet i renoveringsperioden kontra det å være i lokalene i 
samme periode, har endret seg mye fra da den første flytteplanen ble vedtatt. De økonomiske 
forholdene, rundt finansieringen av renoveringen sammen med stadig svakere 
kommuneøkonomi har påvirket sterkt hvilke løsninger man har ønsket. 
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Først så man for seg å flytte elevene ut av skolebygget og flytte alle til Bogen, for å ha et 
sammenholdt ungdomstrinn av faglige og sosiale hensyn. Den løsningen ble for kostbar fordi 
man blant annet måtte ha brakkerigger for å dekke arealbehov. 
Senere kom forslaget om å dele ungdomstrinnet mellom Leines og Bogen, men for å dekke 
fagbehovene var det et behov for å øke antall stillinger med 400% fordelt på de to 
ungdomstrinnene, Bogen og Leines. 
 
Høsten 2008 sa kommunestyret at de vil ha beregnet og vurdert å beholde hele 
ungdomstrinnet i Leinesfjord, delvis i skolebygget og delvis i andre lokaler i Leinesfjord. 
Dersom man ikke kunne være i skolebygningen i Leinesfjord i renoveringsperioden måtte 
man se på en løsning med halve ungdomstrinnet i alternative lokaler i Leinesfjord og den 
andre halvparten på Leines. 
 
Budsjettet for 2009 ble lagt fram og vedtatt uten at utgifter til deling av ungdomstrinnet ble 
tatt med, fordi man så for seg en enklere og billigere løsning i Leinesfjord. 
 
Byggekomiteen ble forelagt utfordringen om man kan være i ene fløyen samtidig med at den 
andre fløyen ble renovert. Fra Prosjektpartner var svaret at det ville kunne medføre en økning 
av utgiftene på 1 til 2 millioner og anleggs perioden ville kunne bli forlenget med 1 til 2 
måneder. 
I følge referatet fra siste møte i byggekomiteen vil man fraråde å ha skoledrift i skolen under 
renoveringsarbeidet, og man anbefaler politisk behandling av saken. 
 
I midlertidig kom det en bestilt rapport fra Molab as ”Kartlegging av helse- og miljøfarlige 
materialer med undersøkelser av muggsopp og fiber”. Rapporten viser til materialer man må 
ta omsyn til ved renoveringsarbeidet og den bekrefter at det er høye verdier av muggsopp i 
gymsalområdet. 
Rapporten viser ikke spesiell risiko mht inneklima i undervisningsfløyen, ut over det man har 
akseptert til nå. 
 
Utfordringene blir skissert i tre forskjellige alternativ. 
 
Alternativ 1 
Hele ungdomstrinnet blir i Leinesfjord, hovedsakelig i undervisningslokalene i den ene delen 
atskilt fra den andre(der gymsalen er), og ved å leie ytterligere undervisningslokaler i enten 
Hesteskoen eller Steigen Vertshus. Samt at man finner løsning for personalavdelingen på 
skolen delvis i kulturskolelokalene og i andre ledige kontorer på rådhuset. 
 
Fordeler. 
Ungdomstrinnet vil bli sammenholdt, store fordeler faglig og sosialt for elevene. 
Undervisningslokalene ville være samlet bortsett fra ei gruppe som måtte ha lokaler i bygda. 
Alternativet er i utgangspunktet det rimeligste. 
 
Ulemper. 
Usikkerhet om man får godkjent undervisningsavdelingen som midlertidige lokaler i 
renoveringsperioden. Risiko for at renoveringsarbeidet underveis kan gjøre det vanskelig å 
oppholde seg i lokalene eller i anleggs området.  
Arbeidsplassene til personalet må flyttes og det er mulig de må være i andre bygninger enn 
der undervisningen vil bli. 
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Ved å ta i bruk skolelokalene i ene fløyen mens den andre renoveres må man flytte to ganger, 
som medfører ekstra slitasje og utgifter.  
 
 høst vår  
Husleie eksternt ca 70 m2 48 125 57 750  
ekstern dataløsning 30 000 50 000  
Data Rådhuskjeller 40 000 40 000  
Tilpasning rådhuskjeller 30 000 30 000  
uforutsette utgifter 150 000 200 000  
Være i skolebygget 600 000 900 000  
  898 125 1 277 750 2 175 875 
 
Alternativ 2 
Ungdomstrinnet deles i to slik den opprinnelige vedtatte flytteplanen var, fra skolestart høsten 
2009.Ungdomstrinns elevene sør for Ågotskaret blir flyttet til Steigenskolen Leines.  
Ungdomstrinns elevene nord for Ågotskaret blir flyttet til skolebygningene i Bogen.  
Delingen av ungdomstrinnet gir denne fordelingen skoleåret 2009-2010: 
Delt: Ågotskaret 8.kl 9.kl 10.kl Sum 
Leines 14 16 23 53 
Bogen 20 19 23 62 

Sum 34 35 46 115 
Personalfordelingen organiseres administrativt i samarbeid med fagforeningene slik at 
fagbehovene blir dekket så godt som mulig. I den økonomiske beregningen av ekstra 
personale pga delingen av ungdomstrinnet er det redusert fra 400% til 100%. 
 
Fordeler. 
Oversiktlig mht utgiftene og gir god oversikt over tilstanden på lokalene. Det har stor 
betydning at undervisningslokalene er samlet i samme bygning som personalavdelingen er i. 
Elevene vil få gymsal med dusjanlegg. Elevene som blir flyttet til Leines får dessuten 
skolekjøkken og basseng. Lokalene i Bogen og Leines er beregnet til skole. 
 
Ulemper. 
Det er en ulempe å dele opp ungdomstrinnet i to både med hensyn til det faglig og sosialt 
utbytte. Dette alternativet er litt dyrere enn  alternativ 1. Administrasjonen av ungdomstrinnet 
som helhet blir vanskeligere, det vil bli tjenester som må ambulere mellom de to enhetene. 
 
Ta i bruk Bogen høst vår  
50% stilling 107 500 150 500  
Taket Bogen 100 000    
Skyss til Bogen 87 865 123 000  
Data Bogen 70 000 50 000  
Ombygging Bogen 100 000    
Vaskemaskin Bogen 20 000    
Ekstra læremiddel 10 000 10 000  
Sosiale tiltak 5 000 10 000  
Delte tjenester 7 500 10 000  
Bogen kontor 10 000 10 000  
Bogen renholdsmiddel 8 000 8 000  
Bogen telefon 6 000 6 000  
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Bogen elkraft 30 000 30 000  
administrasjonskostnader ca 25% 53 750 75 250  
uforutsette utgifter 75 000 100 000  
 690 615 582 750 1 273 365 
 
Ta i bruk Leines høst vår  
Skyss til Leines 152 000 214 195  
Drift Leines strøm 15 000 20 000  
renhold Leines 20% 34 250 47 950  
Data Leines 45 000 40 000  
administrativt ca 25% 53 750 75 250  
uforutsette utgifter 75 000 100 000  
sosiale tiltak 5 000 10 000  
Ekstra læremiddel 10 000 10 000  
delte tjenester 7 500 10 000  
50% stilling 107 500 150 500  
  505 000 677 895 1 182 895 
 
Samlet vil alternativ 2 koste kr. 2 456 260,- for skoleåret 2009-2010. 
 
Alternativ 3 
Ungdomstrinnet deles i to fra skolestart høsten 2009. Ungdomstrinns elevene sør for 
Ågotskaret blir flyttet til Steigenskolen Leines.  
Ungdomstrinns elevene nord for Ågotskaret blir værende i midlertidige lokaler i Leinesfjord.  
Delingen av ungdomstrinnet gir denne fordelingen skoleåret 2009-2010: 
Delt: Ågotskaret 8.kl 9.kl 10.kl Sum 
Leines 14 16 23 53 
Leinesfjord 20 19 23 62 

Sum 34 35 46 115 
Personalfordelingen organiseres administrativt i samarbeid med fagforeningene slik at 
fagbehovene blir dekket så godt som mulig. I den økonomiske beregningen av ekstra 
personale pga delingen av ungdomstrinnet er det redusert fra 400% til 100%. 
 
Fordeler. 
Oversiktlig mht utgiftene og gir god oversikt over tilstanden på lokalene. Elevene som blir 
flyttet til Leines får gymsal, skolekjøkken og basseng. Lokalene på Leines er beregnet til 
skole. 
 
Ulemper. 
Det er en ulempe å dele opp ungdomstrinnet i to både med hensyn til det faglig og sosialt 
utbytte. Dette alternativet er litt dyrere enn  alternativ 1 og 2. Administrasjonen av 
ungdomstrinnet som helhet blir vanskeligere, det vil bli tjenester som må ambulere mellom de 
to enhetene som får ungdomstrinn. For elevgruppen som blir i Leinesfjord, vil den i verste fall 
bli spredd over tre forskjellige bygninger. Hesteskoen, Steigen vertshus og Rådhuset. 
 
 
Ta i bruk eksterne lokaler i Leinesfjord høst vår  
Husleie eksternt 200m2 137 500 165 000  
Eksternt sanitæranlegg 100 000    
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Husleie eksternt ca 70m2 25 000 30 000  
50% stilling 107 500 150 500  
Data eksternt 30 000 50 000  
Data Rådhuskjeller 30 000 30 000  
Tilpasning rådhuiskjeller 30 000 30 000  
Ekstra læremiddel 10 000 10 000  
Sosiale tiltak 5 000 10 000  
Delte tjenester 7 500 10 000  
kontor 10 000 10 000  
telefon 6 000 6 000  
administrasjonskostnader ca 25% 53 750 75 250  
uforutsette utgifter 75 000 100 000  
 627 250 676 750 1 304 000 
 
Ta i bruk Leines høst vår  
Skyss til Leines 152 000 214 195  
Drift Leines strøm 15 000 20 000  
renhold Leines 20% 34 250 47 950  
Data Leines 45 000 40 000  
administrativt ca 25% 53 750 75 250  
uforutsette utgifter 75 000 100 000  
sosiale tiltak 5 000 10 000  
Ekstra læremiddel 10 000 10 000  
delte tjenester 7 500 10 000  
50% stilling 107 500 150 500  
  505 000 677 895 1 182 895 
 
Samlet vil alternativ 3 koste kr. 2 486 895,- for skoleåret 2009-2010. 
Konklusjonen: 
Dersom man ikke kan bruke skolelokalene i Leinesfjord, må ungdomstrinnet deles. Det er 
ikke lokaler nok i Leinesfjord utenfor skolen å ta imot 6 klasser pluss grupperom og  plass til 
personalet. 
Alternativet at alle ungdomstrinns elevene ble flyttet til Leines har vært vurdert, men 
reisetiden fra ytterkantene er for lang. 
Økonomisk er disse tre alternativene så nære hverandre at de lett lar seg sammenligne. 
Fordi det er så mye usikkerhet knyttet til det å ha elevene samlet i skolen i Leinesfjord under 
renoveringen både økonomisk, helsemessig og organisatorisk, er konklusjonen at det ikke bør 
drives skole i bygningen under renoveringsarbeidet. 
Når man likevel må dele elevgruppen er det beste alternativet for den ene halvparten å bli 
flyttet til Bogen. Elevgruppen som skal til Leines vil få tilbud om gode lokaler +. 
Denne konklusjonen samstemmer dessuten med de signalene som har kommet fra personalet 
på Steigenskolen Leinesfjord. 
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RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT VILTFOND 
Saksbehandler:  Gunnar Svalbjørg Arkiv: 223 K40   
Arkivsaksnr.: 08/1410   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/09 Plan- og ressursutvalget i Steigen 17.02.2009 
10/09 Steigen kommunestyre 25.02.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond vedtas.  
2. Inntill kr 50 000 kan tildeles som tilskudd av fondet i 2009 jfr. retningslinjene pkt. 4. 

 
 
Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 17.02.2009 sak 5/09 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
Saksutredning: 
I henhold Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort avsetter Steigen 
kommune årlig et beløp til et kommunalt viltfond. Dette er primært midler som kommer inn 
som fellingsavgift for elg og salg av kjøtt fra trafikkdrept elg. Fondet har nå blitt så stort at det 
er på tide å begynne å bruke av fondet. Det bør derfor vedtas retningslinjer for bruk av fondet. 

 

Disponering av det kommunale viltfondet er kommunens ansvar. Det kommunale viltfondet 
skal benyttes til vilttiltak i kommunen. Bruken av midlene er ikke avgrenset til kun å gjelde 
hjortevilt. Ordningen skal komme viltet til gode, og sikre tilbakeføring til brukerne og 
jaktrettshaverne gjennom samfinansiering av prosjekter, tilskudd til jaktrettshavernes 
driftsplanarbeid, forebyggende tiltak mot hjorteviltskader og andre lokale vilttiltak samt 
opplæringsvirksomhet.  
 
Kommunen kan ikke benytte fondsmidler til å dekke faste administrasjonsutgifter. Dersom 
kommunen gjennomfører viltprosjekter i egen regi, f.eks viltkartlegging, bestandsovervåking 
med mer, eller kjøper dataprogram og datatjenester, kan midler fra viltfondet nyttes til å dekke 
kommunens kostnader. Alle utgifter kommunen har med fallvilt og ettersøk av skadet vilt samt 
sikre at fallvilt blir tatt i vare i samsvar med krav i loven skal i sin helhet dekkes av viltfondet. 
 
Vedtak om fordeling av viltfondets midler (svar på søknader) er enkeltvedtak og kan påklages. 
Kommunens særskilte klagenemnd (Formannskapet) er klageinstans. 
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Kommunens inntekter fra fellingsavgift av elg og hjort skal gå inn i det kommunale viltfond 
(Jfr. § 3 under). Fellingsavgiften for elg fastsettes ved eget vedtak hver år før jakta. Rammene 
som kommunen må forholde seg til ved fastsetting av fellingsavgiftens størrelse blir vedtatt 
hvert år i Statsbudsjettet. Steigen (og de fleste andre kommuner) ligger konsekvent på høyeste 
sats som for tiden er: 
Elg voksent dyr/ungdyr : 465,-  Kalv: 270 
 
I Steigen ble det felt 113 elg i 2008. Dette utgjør fellingsavgifter på ca 45 330,-. Fondets 
kapital er per 31.12.2008  ca  230 000,-. 
 

Med fondets årlige avkastning (se forskriften § 3) menes fondets årlige andel av kommunens 
renteinntekter når fondet inngår i en felles forvaltning med kommunens øvrige kapital. 
 
Bakgrunn: 
Lovgrunnlaget for bruk av det kommunale viltfondet er: 
 
Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort 
Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 
nr. 38 om viltet § 13, § 40, § 43 og § 48.  
 
§ 1. Formål  
Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme 
viltforvaltningen i kommunen.  
Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt 
viltfond. Øvrige kommuner kan etablere et slikt viltfond i samsvar med reglene i denne 
forskrift.  
 
§ 2. Kommunale viltfond. Definisjon  
Med kommunalt viltfond menes et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål.  
 
§ 3. Inntekter til fondet  

a. Som inntekter til fondet skal regnes:  
-Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen, jf. § 5.  
-Tilskudd fra det statlige viltfondet.  
-Fondets årlige avkastning.  

b. Som inntekter til fondet kan regnes:  
-Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt hjortevilt 
og bever som felles etter tillatelse gitt i medhold av viltloven § 13.  

-Eventuelle kommunale avsetninger.  
-Eventuelt andre midler.  

  
§ 4. Disponering av fondet  

a. Fondet kan brukes til:  
-tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i 
kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, 
enkeltpersoner eller kommunen selv.  

-å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i 
kommunen.  
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-tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.  
b. Fondet kan ikke brukes til:  

-kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, 
reiser mv.).  

-å erstatte skader voldt av vilt.  
-skuddpremier.  

 
§ 5. Om fellingsavgifter  
Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort, skal fastsette og kreve inn 
fellingsavgift for felte dyr av disse artene innenfor rammer fastsatt av Kongen jf. viltloven § 
40. Fellingsavgiftene skal gjelde for vald som er godkjent av kommunen, selv om valdet 
omfatter areal i nabokommuner.  
Dersom valdet omfatter flere kommuner, skal inntektene årlig fordeles mellom kommunene i 
samme forhold som fordelingen av tellende areal for vedkommende art.  
 
§ 6. Tilsyn og kontroll  
Fylkesmannen kan be om innsyn i fondsregnskapet.  
…… 
 
Vurdering: 
Bruk av Viltfondets midler er i stor grad bestemt ved egen forskrift. Kommunens bruk av 
fondet må være i tråd med forskriften. En mener derfor at det er hensiktsmessig at tildeling av 
midler fra fondet i hovedsak skjer som delegerte vedtak i tråd med de retningslinjer som nå 
vedtas.  
Plan- og ressursutvalget behandler i Steigen overordnede viltsaker av prinsippiell betydning i 
henhold til delegasjonsvedtak (fastsetting av minsteareal, kommunale målsettinger etc.) Bruk 
av viltfondet bør følge det samme prinsipp, dvs  at saker av prinsipiell betydning fremmes for 
Plan- og ressursutvalget som også vedtar årlig ramme for tildeling av midler og eventuelle 
presiseringer av retningslinjene. Vedlagte forslag til retningslinjer legger opp til en slik 
praksis. 
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond - Steigen kommune 
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALT VILTFOND - 
STEIGEN KOMMUNE  

 
1. Innledning 
Forskrift av 23.mai 2001 om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort pålegger 
kommuner å etablere et kommunalt viltfond i samsvar med reglene i forskrift, der det er 
adgang til jakt etter elg og/eller hjort.  Forskriftens §2  definerer det kommunale viltfondet 
som ”et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål”. 
 
2. Formål 
Det kommunale viltfondet skal benyttes til vilttiltak og for å fremme viltforvaltningen for alle 
arter vilt i kommunen. Viltfondet skal dekke utgifter kommunen har med fallvilt og ettersøk 
av skadet vilt samt sikre at fallvilt blir tatt i vare i samsvar med krav i loven. 
 
3. Fondets inntekter 
• Årlig innbetaling av fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen 
• Fondets årlige avkastning 
• Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt, omsetning av fallvilt (påkjørsler m.m.) av 

hjortevilt og bever og omsetning av hjortevilt og bever som felles etter tillatelse gitt i 
medhold av viltlovens §13 (felling av vilt som gjør skade). 

• Andre kommunale midler til vilttiltak 
• Eventuelle statlige viltfondsmidler 
• Eventuelt andre midler 
 
4. Forvaltning av viltfondet 
Plan- og ressursutvalget som kommunens viltansvarlige utvalg orienteres på årets første møte 
om fjorårets bruk av viltfondet.  Utvalget vedtar på samme møte hvor mye av fondet som kan 
tildeles som tilskudd (i henhold til pkt. 5-10) samme år. Det bør alltid beholdes en viss reserve 
i fondet til bruk ved uforutsette utgifter/prosjekter. Utvalget kan også presisere retningslinjer 
for bruk av fondet, herunder innføre søknadsfrist for tilskudd, lage en fordeling mellom ulike 
typer tilskudd etc. 
 
Tildeling av tilskudd fra fondet delegeres rådmannen v/viltansvarlig. Saker av prinsipiell 
betydning avgjøres av Plan- og ressursutvalget. Kommunes utgifter (herunder nødvendig 
utstyr) til ettersøk av skadet vilt, håndtering av fallvilt og egne tiltak innen viltforvaltning er 
unntatt søknad. 
 
5. Bruk av fondet 
Fondet skal i tråd med formålet brukes til tiltak for å fremme viltforvaltningen innenfor 
rammen av forskrift om kommunale viltfond. Tiltak som stimulerer til samarbeid vil bli 
prioritert. 
 
Eksempler på tiltak som kan gis tilskudd er: 
• Tiltak som fremmer viltforvaltningen, øke kunnskap om viltet m.m.  
• Utgifter for handtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt 
• Kartlegging av viltressurser/viltinteresser og kartlegging av biologisk mangfold i 

kommunen 
• Tilskudd til organisering av storvald, lokalt driftsplanarbeid og allmennhetens adgang til 

jakt 
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• Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og muligheter for jakt  
• Kursdeltaking og kompetansegivende etterutdanning som er relevant for viltforvaltningen i 

Steigen 
• Tiltak og utstyr som utvikler og forbedrer den kommunale viltforvaltningen  
• Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av hjortevilt  
• Generelle viltstelltiltak for alle typer vilt 
 
Fondet kan ikke brukes til: 
• Kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelse, 

reiser mv.). 
• Erstatte skader voldt av vilt. 
• Skuddpremier. 
 
6. Hvem kan søke tilskudd 
Enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag, bestandsplanområder og kommunen kan søke 
viltfondet om tilskudd.  
 
7. Søknadsfrist og kunngjøring.  
Søknader om tilskudd fra fondet sendes Steigen kommune på eget søknadsskjema. Eventuelle 
søknadsfrister og regler for bruk av fondet kunngjøres på kommunens hjemmeside.  
 
8. Tilskuddets størrelse 
Tilskuddsandelen kan variere i forhold til tiltakets totalkostnad og prioritet og etter hvor mye 
midler fra fondet som til enhver tid er disponibelt. Som hovedregel vil det forutsettes en 
egenandel (egne midler og/eller arbeidsinnsats) fra søker. 
 
9. Utbetaling og rapportering 
For å få utbetalt tilskuddet kreves: 

 En rapport med en beskrivelse av om tiltaket er gjennomført etter forutsetningene 
og eventuelt hvilke endringer som er foretatt. 
 Regnskap som er dokumentert ved utgiftsbilag (eller dokumentert av revisor) 
 Opplysninger om konto for utbetaling av tilskuddet. 

Krav til dokumentasjon, rapportering og regnskap tilpasses størrelsen på den enkelte søknad. 
Ved større tilskudd kan kommunen vedta at 50% av tilskuddet utbetales forskuddsvis mot 
dokumentasjon om fullfinansiering.  
 
10. Frist for gjennomføring 
Tiltaket skal, dersom ikke annet er vedtatt ved behandling av søknaden, være gjennomført 
innen 2 år etter at tilsagnet ble gitt. Utbetalt tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet 
innen fastsatt frist, eller som ikke er brukt i samsvar med forutsetningene, vil bli krevd 
tilbakeført. 
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