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UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR 
FINNVIKA BRANNØVINGSOMRÅDE  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja.   NB NB NB KKE RØR DENNE  LINJA � 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge forslag til detaljregulering for 
Finnvika brannøvingsområde (planident P_20151123 og tegningsnummer D238) til høring og 
offentlig ettersyn i to alternativer (A og B). 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for nytt øvingsområde for brann- og redningstjenesten i 
Finnvika på Halsøya. 
 
 Begrunnelse: 
Vefsn kommune vurderer begge planforslagene som aktuelle alternativer som vektlegger til dels 
motstridende interesser. Ved høring og offentlig ettersyn av begge planforslagene vil øvrige 
parter få sjanse til å komme med sine vurderinger, og gi bedre grunnlag før endelig vedtak. 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja.    NB NB NB IKKE RØR DENNE LINJA � 
 
.... Sett inn sakutredningen under denne linja  NB >NB  IKKE RØR DENNE LINJA � 
MILJØ  Medfører saken miljøkonsekvenser ? 

JA:  x                     NEI: 

Hvis ja klargjør kort: Røykutslipp til luft, forutsettes 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nordland. 

LIKESTILLING Berører saken likestillingsproblematikk ? 
JA:                       NEI: x 

Hvis ja klargjør kort: 

PLANFORANKRING   Er saken forankret i 
kommuneplanen? 

JA:                       NEI: x 

Angi  her  i hvilken del,  evt. i hvilken annen plan. 
 

DELEGASJON Er saken i tråd  med 
delegasjonsreglementet? 

JA: x                      NEI:  

Hvis nei, skal delegasj.reglementet endres? (angi i tilfellet 
hvordan)  
 

BUDSJETT Medfører saken budsjettregulering ? 

JA:                       NEI: x 

Hvis ja så skal reguleringen framgå i saksframlegget. 

 

Vedlegg: 
Planbeskrivelse alternativ A, datert 23.09.2015 
Reguleringsbestemmelser alternativ A, datert 23.09.2015 
Plankart alternativ A, datert 24.07.2015 
Planbeskrivelse alternativ B, datert 23.09.2015 
Reguleringsbestemmelser alternativ B, datert 23.09.2015 
Plankart alternativ B, datert 24.07.2015 

  

VEFSN KOMMUNE 
 

 
 



Bakgrunn 
Brann- og redningstjenesten i Vefsn kommune trenger nye øvingsarealer med vanntilknytning. I 
dag trener de på områder på Øya som disponeres av teknisk drift. Der er trangt om plassen og det 
ønskes frigjort for andre formål. Avstanden fra fjorden vanskeliggjør trening med den nye 
beredskapsbåten, og det er mangler for å tilfredsstille dagens krav i forurensingsloven og området 
er dårlig egnet for oppgradering.  
 
Finnvikveien 23 har tidligere vært festet av ESSO Norge AS og brukt som transportterminal for 
petroleumsprodukter. Området eies av Vefsn kommune, og beliggenheten tilfredsstiller krav i 
forskrift om organisering av brannvesen om innsatstid. Området er godt avskjermet, allerede 
inngjerdet og har ei betongplate med oljeutskiller, som kan nyttes videre i øvingssammenheng. 
Inntilliggende område i øst er i dag regulert til friluftslivsformål, i sør er formålet industri ned til 
«Nesbruktomta». 
 
Forslag til reguleringsbestemmelser legger varme øvelser utenfor sommersesongen hvor 
herskende vindretning er pålandsvind. Øvrig frekvens for øvinger vil av brannsjefen tilpasses 
utslippstillatelse gitt av fylkesmannen i Nordland. 
 
Det er gitt midlertidig dispensasjon fra krav om reguleringsplan for å bruke området til øvinger, 
men det ønskes ikke å investere i permanente installasjoner før reguleringen er avklart. Under 
dispensasjonssaken kom det merknader fra naboer mot bruk av Finnvika som treningsområde for 
brann- og redningstjenesten.  
 

Merknader ved oppstart 

Ved høring av planoppstart kom det fem merknader, hvorav ingen fra naboene. Vefsn 
folkehøgskole uttalte til den tidligere dispensasjonssaken at øvingsaktivitet på området ikke er 
forenelig med deres virksomhet, særlig knyttet til utleie av bygningsmassen om sommeren. De 
har pr telefon antydet at de står ved den holdningen, men har ikke kommet med formell uttalelse 
til plansaken hittil.  
 
Nordland fylkeskommune løfter fram friluftsinteressene rundt planområdet, ber om at hensyn for 
disse ivaretas, og at folkehøgskolen og andre brukere av nærområdet inkluderes i planprosessen.  
 
Helgeland friluftsråd ytrer ønske om å sikre et areal i sørenden av brannøvingsområdet for 
etablering av grillplass med bord og benker. I tillegg areal langs strandsonen for etablering av 
turvei med universell utforming fram til grillplassen, og mulighet for videre ferdsel på sti til 
Gapahuken i Finnvika og videre mot «Nesbruktomta». Friluftsrådet beskriver strekningen sør for 
planområdet som siste uberørte strandlinje mot sjø i bynære områder i Vefsn. Øvrige deler av 
strekningen rundt Halsøya er steinfyllingsfront, men fortsatt vurdert som attraktiv fordi det er det 
eneste bynære område tilgjengelig uten å måtte krysse tyngre trafikkerte veier og/eller jernbane. 
Friluftsrådet mener det vil være mulig å fremskaffe eksterne midler for dekning av kostnader ved 
flytting av gjerdet og etablering av anleggene, særlig om det innlemmes i et statlig sikret 
friluftslivsområde. Under befaring ble det vurdert å legge sti på oversida av dagens gjerde, men 
man vil da ikke kunne oppnå universell utforming uten betydelige terrenginngrep. 
 
 



 
Jernbaneverket 

 Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 
1 Ut i fra opplysninger fra «NVE Atlas» 

ligger planområdet ikke langt fra 
kvikkleiresone 1601 
«Kulstadsjøen» med lav faregrad. Vi 
forutsetter at NVE som fagmyndighet for 
skred og flom, blir gitt anledning til å 
uttale seg i saken. 

NVE ble dessverre avglemt ved oppstart. 
De vil bli lagt til ved offentlig ettersyn. 

 
Statens vegvesen 

 Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 
1 I tidsplan for utarbeidelse av planforslag 

bør det avsettes tid til gjennomgang av 
forslaget med oss, før politisk behandling 
og offentlig ettersyn. 

 Gjennom telefonisk kontakt avklart at 
dette er en standarduttalelse, og at de ikke 
ser dette som nødvendig i denne saken. 

 
 

NTNU 

 Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 
1 Vi vil vise til at alt avhengig av hvilke 

tiltak som planlegges ut i sjø, kan det bli 
aktuelt med befaring før endelig uttalelse 
kan gis. 

Sjøarealet er kraftig redusert i forhold til 
grensen ved annonsert oppstart. Det er kun 
planlagt overflateaktivitet på sjøen, ikke 
permanente inngrep. Eventuelle innspill 
vurderes etter offentlig ettersyn. 

 
 

Nordland fylkeskommune 

 Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 
1 I følge naturbase.no er området rundt 

foreløpig planområde registrert som viktig 
leke- og rekreasjonsområde og 
nærturområde, blant annet for Vefsn 
folkehøgskole … Fylkeskommunen ber om 
at kommunen tar hensyn til det 
eksisterende friluftsområdet i den videre 
planprosessen og at folkehøgskolen og 
andre brukere av området inkluderes i 
medvirkningsprosessen. 

Tilgangen til eksisterende friluftsområder 
vil i verste fall bli uendret fra tidligere. 
Vefsn folkehøgskole er høringspart som 
nabo til eiendommen, samt Helgeland 
friluftsråd som folkets representant for vern 
av friluftsverdier.  

2 Omfanget av øvingsvirksomheten vil ha 
betydning for vurderingen av planens 
konsekvenser for miljø og samfunn. Vi 
anbefaler at det i planbestemmelsen stilles 
krav til omfanget av tiltaket, og at dette 
kommer tydelig fram når planen sendes til 

Tas til etterretning i planprosessen. 



høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Helgeland friluftsråd  

 Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 
1 Områdets tilknytning til «Finnvika». 

Registrert og kartlagt som viktig 
friluftsområde. Adkomst skjer via 
opptråkket sti fra veien til Essotomta, samt 
videre til nesbruktomta i sør. Her ligger 
gapahuk bygget av Vefsn folkehøgskole, 
som bruker området mye. 

Tas til etterretning i planprosessen. 

2 Se på muligheten for å etablere kyststi 
langs sjøen med inngjerding mot 
Essotomta. Med slik adkomst, sette av et 
lite areal lengst sør, der bergformasjon 
danner et lunt oppholdssted, med bord, 
benker og grillplass. 

Muligheten tas inn i alternativt planforslag. 
Opparbeiding forutsetter dekning av 
merkostnad. 

4 Mulighet for å danne sammenhengende 
tursti langs sjøen fra Pålgården marina i 
sør, rundt Halsøya, og påkobling til 
gangvei til stinettet i Kulstadlia/Hjartåsen. 
Gjerne med universell utforming. 

Muligheten tas inn i alternativt planforslag. 
Evt tilknytning til områder utenfor 
planområdet må komme i andre 
planprosesser. 

5 I slike saker er det gode muligheter for 
finansiering av opparbeidelsen dekket av 
statlige sikringsmidler. Det betyr 
utgiftsdekning for eventuell flytting av 
gjerde, opparbeidelse av kyststi og 
rekreasjonsområde ved Finnvika med 
tanke på krav om universell utforming.  

Administrasjonen vært i telefonisk kontakt 
med Miljødirektoratet som bekrefter at det 
er gjenstående midler inneværende år, samt 
gode muligheter også neste år. Det gis 
tilskudd til 50 % av kostnaden. 

6 Friluftsrådet stiller seg positive til å 
vurdere innspillet i møte, vurdere 
planløsninger og stille til befaring på 
området. 

Vefsn kommune stiller seg positiv til et 
møte for å diskutere planløsninger og 
befaring av området. 

Utfyllende merknader i brev mottatt etter drøftingsmøte og befaring 
7 Når det gjelder det planlagte 

brannøvingsområdet, har vi bedt Vefsn 
kommune også vurdere området sør for 
Essotomta med sikte på sikring for 
friluftsformål. Dersom det blir aktuelt med 
sikring, er det fordelaktig å behandle alt 
friluftsareal under ett, slik at felles søknad 
kan utarbeides med tanke på finansiering. 
 

Det forstås her å være snakk om arealet sør 
for planområdet, i dag regulert til 
industriformål, hvor blant annet selve 
«Finnvika» ligger. Dette arealet må såfall 
omreguleres i annen planprosess. 

8 Finnvika er et utmerket ”laboratorium” for 
både skoler og barnehager, men er til dels 

Tas til informasjon. 



lite kjent blant befolkningen. Området er 
godt egnet også for fiske i sjøen, og kan til 
dels fungere som destinasjon for småbåt og 
kajakk. 
 

 
 

 
 

Drøftingsmøte 

I drøftingsmøte med brann- og redningstjenesten har administrasjonen presentert mulighet for 
tilrettelegging for friluftsaktiviteter, eventuelt høring av to alternative planforslag. 

• Folkehelsekoordinator uttalte at så lenge det ikke var sikkerhetsmessige årsaker mot å 
tilrettelegge for friluftsaktivitet i området burde muligheten vurderes.  

• Brann- og redningstjenesten var skeptisk til å tilrettelegge for friluftsaktivitet inntil 
øvingsområdet. Brannsjefen var selv forhindret fra å stille på møtet, hans representant ble 
bedt om å få ettersendt en skriftlig uttalelse (innfelt under). 

 
 

 

Faktaboks - statlig sikret friluftslivområde 
 

• Økende sentralisering har gitt økt behov for grøntområder og utfartsområder i nærheten 

av bebyggelse. 

• Staten, ved Miljødirektoratet har det overordnende forvaltningsansvaret. 

• Tilskuddsposter for både erverv av nye områder og forvaltning og tilrettelegging i de 

eksisterende. 

• Erverv innebærer at staten kjøper området eller inngår avtale om varig bruksrett 

• Områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, eks grønnsturkturer i byer og 

tettsteder og samt landfaste områder langs sjøen har høyest prioritet. 

• Forvaltningen kan delegeres til lavere myndigheter, også interkommunale friluftsråd. 

• Områdene kan være både urørte områder og tungt tilrettelagte. Tiltak kan være 

bålplasser, brygger, stier toalett etc. 

Kilde: miljodirektoratet.no 

 



 
 

ØVINGSFELT FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - UTTALELSE 
VEDRØRENDE TO ALTERNATIVE REGULERINGSFORSLAG 
Viser til Vefsn kommune sin prosess med å få etablert nytt brannøvingsfelt på det nedlagte 
tankanlegget i Finnvika, Vefsn kommune. I forbindelse med denne prosessen er undertegnede 
blitt forelagt to alternative løsningsforslag. 
 
Undertegnede vil på det sterkeste fraråde at kommunen regulerer inn et nytt friluftsområde på 
sørsiden av det planlagte øvingfeltet til brann- og redningstjenesten. Det skyldes i all hovedsak 
følgende forhold; 
 
1. Et regulert friluftsområde vil medføre ytterligere begrensninger i bruken av 
øvingsfeltet for brann- og redningstjenesten da man må hensynta aktiviteter som foregår der til 
enhver tid. 
 
2. Tilrettelegging med natursti langs strandlinjen for å gi tilkomst til friluftsområdet begrenser 
tilgjengelige areal som kan benyttes til brann- og redningsøvelser, og medfører at 
brannøvingsfeltet i øst begrenses av fjellskrenten på den ene siden og et to meter høyt gjerde 
mellom sjø og øvingsfeltet i vest. Arealet som eventuelt benyttes til etablering av gangstien tas 
også fra tilgjenelig areal som skal benyttes til øvingsfelt. 
 
3. Et regulert friluftsområde i umiddelbar nærhet til øvingsfeltet kan også medføre 
begrensninger knyttet til utslippstillatelsen fra fylkesmannen. 
 
4. Gjerdelinje langs sjø begrenser tilkomst til sjø 
 
5. Et brannøvingsfelt med bilvrak, containere o.l er sjelden til forskjønnelse for sitt nærmiljø – 
og således ikke for det tiltenkte friluftsområde som ligger helt inntil gjerdelinjen. 
 
6. Etablering av natursti med tilhørende friluftsområde fordyrer etableringsprosessen med nytt 
øvingsanlegg for brann- og redningstjenesten. 
 

 

Med hilsen 
Tor-Åge Holand  



Utsnitt av plankartene 

 
 

 
 

Alternativ A: forslag med areal 
regulert for mulig opparbeiding 
av friluftsområde. 

Alternativ B: forslag hvor er 
friluftsområdet fjernet, slik at 
brannøvingsområdet strekkes 
helt til sjø, og adkomstvei rundt 
garasjetomta er fjernet. 
 



 
Brannøvingsområdet sett fra vest, illustrerer beliggenhet i forhold til Vefsn folkehøgskole øverst i 
bildet, og selve Finnvika, som ses til høyre (Foto: Helgeland friluftsråd). 
 

   
Adkomst via Finnvikveien, båtutsett og privat lagerbygg med uteareal som også benyttes til 
snuplass. (Foto: Helgeland friluftsråd). 

 
  
Område i sør ønsket som grill- og fiskeplass i alternativ A (Foto: Helgeland Friluftsråd). 



Vurdering av Helgeland friluftsråds forslag 
Bynære områder med tilgang til sjøen er mangelvare i Mosjøen og begrenset til arealer med 
steinfyllingsfront eller areal som er avskåret av tungt trafikkert veg og jernbane. Også utenfor 
byområdet er tilgangen i senere tid begrenset etter stenging av gamle FV78 ut Vefsnfjorden. Selv 
om «Essotomta» historisk sett ikke har vært tilgjengelig for allmennheten, er dette i bruk nå og 
har ytterligere potensiale gjennom tilrettelegging.  
 

Administrasjonen har vært på flere befaringer i området, og selv observert at det stadig brukes til 
fiske fra land, også innenfor gjerdelinjen, da man enkelhet kan ta seg tørrskodd forbi gjerdet i 
dets nåværende forfatning. Området og dets omgivelser er allerede i bruk til friluftslivsformål, 
særlig selve Finnvika i sør og området med båtutsett i nord, og det er lite tenkelig at denne 
aktiviteten vil forsvinne med etablering av brannøvingsområdet. Til sammenligning kan man se 
«pålgården marina» som ligger inntil et industriområde, men som er i flittig bruk uten konflikter 
mellom brukere og næringslivet. Helgeland friluftsråds innspill til tursti og bålplass vurderes 
derfor som et godt forslag som legger til rette for økt bruk av området. 
 
Helgeland friluftsråd påpeker at det er mulig å få etablering av friluftsområdet finansiert via 
eksterne midler, deriblant som statlig sikret friluftslivområde. Statlig sikring åpner gode 
muligheter hva angår finansiering, men stenger muligheten for å regulere om området til annen 
bruk etter at en sikringssak er vedtatt, da sikringen skjer gjennom tinglysing. Ved å avsette areal 
til friluftslivsformål åpnes flere dører for å søke ekstern finansiering for etablering av den 
foreslåtte grillplassen, inkludert merkostnaden med etablering av sikringsgjerde mellom 
universelt utformet turveg langs sjøen og brannøvingsområdet. Friluftsrådet vurderer det viktigste 
området å være selve «Finnvika» som ligger sør for planområdet, og vektlegger dens verdi som 
«laboratorium» for både skoler og barnehager. Det foreslåtte friluftslivsarealet omfattet av denne 
planprosessen er primært en nødvendighet for å sikre adkomsten til dette området. 
 
Folkehelsekoordinator i Vefsn kommune understrekte i drøftingsmøte at løsninger som gir 
allmennheten gode rekreasjonsmuligheter bør vurderes, så lenge det ikke er en sikkerhetsrisiko 
knyttet til nærheten av et brannøvingsområde. Forslaget er også i tråd med Nordland 
fylkeskommunes merknad hvor friluftsinteressene er vektlagt. 
 

 
Vurdering av brannsjefens innspill til Helgeland friluftsråds forslag 
Brannsjefens innspill stiller seg kritisk til etablering av friluftsområder inntil 
brannøvingsområdet. Det er i dag allerede regulert friluftsområde inntil store deler det planlagte 
brannøvingsområdet, uten at dette har fått noen betydning for reguleringen. Slike forhold vil ikke 
få noen effekt på utslippstillatelsen, da Fylkesmannen som forurensningsmyndighet baserer sin 
avgjørelse på forhold knyttet til følsom bebyggelse i området, ikke friluftsinteresser. 
 
Etablering av friluftsområde krever gjerde mot sjø. Dette vil naturlig redusere brannvesenets 
tilgang på flatt areal med ca 200 m2, men tilgangen til sjø kan likevel løses med port i gjerdet. 
Helgeland friluftsråds forslag forutsetter at etableringskostnaden for et friluftslivsområde, 
herunder flytting av gjerde kan finansieres av eksterne midler. Dagens gjerder som løper ut i 
sjøen er i en slik forfatning at de må repareres for å sikre området tilfredsstillende, og da 
repareres for egen regning om dagens gjerdelinje skal beholdes. 



 
 
 

Alternativ A 
Planforslag A har tatt med Helgeland friluftsråds forslag. Dette lar brann- og redningstjenesten 
disponere et areal på ca 3800 m2. Da har friluftsinteressene fått ca 250 m2 til adkomst langs 
gjerdet som vil være direkte tapt areal for øvingsbruk, utover de ca 200 m2 inne i huken i 
sørenden, som må regnes å ha mindre nytteverdi. Øvrig areal som utgjør forskjellen i 
planforslagene er steinfyllingsfronten mot sjø, som uansett ikke vil være nyttbart areal i 
øvingsområdet. Planforslaget legger deler av adkomsttrase via privat tomt, som vil utløse rett til 
innløsing av ca 240 m2 areal mot steinfyllingsfronten.  
 
Planforslag A åpner for port i gjerdet og hjemler stenging av turvegen for lasting av båt eller 
andre formål nødvendig i øvingssammenheng. Slik er tilgang til sjøen ivaretatt og brann- og 
redningstjenesten er sikret nødvendig prioritet for bruk av sitt område.  
 

Alternativ B 
Planforslag B gir brann- redningstjenesten ca 4250 m2 nyttbart areal, samt ytterligere ca 100 m2 
med betydelige terrenginngrep. Det gir øvende personell fri tilgang til steinfyllingsfront og sjø, på 
bekostning av friluftsinteressene i området. Dette gir også bedre mulighet for å utvide området 
hvis arealbehovet skulle øke i framtida.  
 
Bestemmelsene i alternativ B åpner for at strandsonen kan åpnes for allmenn ferdsel hvis det 
etableres nytt gjerde langs sjøen. Dette vil måtte kostes av Vefsn kommune, da øvrige organer 
ikke vil investere i tiltak rettet mot friluftsliv så lenge arealet ikke har rett formål i plan eller er 
sikret på annen måte. 
  

Vurdering av konfliktgrunnlag mellom brannøvingsområde og interesser i 
nærområdet. 
Forholdet til friluftslivet i nærområdet er vanskelig å vurdere på forhånd. I følge brannvesenet vil 
de fleste øvelsene være av begrenset karakter, og øvelser vil ikke skje så ofte, selv om planen i 
seg selv ikke gir konkrete bestemmelser på antall øvelser i året et.c. Det er grunn til å tro at de 
fleste dager vil konfliktgrunnlaget være lavt, eller ikke-eksisterende.  
 
Lette slukkeøvelser med håndapparat vil heller neppe sjenere nærområdet vesentlig, verken med 
støy eller røyk. I de fleste tilfeller vil da friluftsliv kunne foregå som normalt, selv om øvelsen 
pågår innenfor gjerdet. I tilfeller der større øvelser kan medføre risiko eller forstyrrelser av 
vesentlig betydning, bør brannvesenet gis mulighet til å stenge av området den tid øvelsen pågår.  
 
Brannsjefen argumenterer for at ved å legge til rette for friluftsliv vil man kunne øke 
konfliktgrunnlaget mot denne type aktivitet i nærområdet, og at det da er bedre å stenge disse 
interessene ute. Dette kan godt være en riktig vurdering, men det er også en mulighet for at det er 
utestengelsen fra området i seg selv som blir konfliktskapende, og ikke nærheten til 
brannøvingsfeltet.  
 
 



Uavhengig av hvilket alternativ som velges er man nødt til å ivareta friluftslivsinteressen som 
ligger umiddelbart øst for øvingsområdet. Mellom gamle Esso-tomta og Vefsn folkehøgskole er 
et større areal gitt friluftslivsformål i detaljregulering for Halsøytoppen. Dette arealet vil ha de 
samme interessene som man vil få ved å legge til rette for friluftslivet gjennom løsningen i 
planforslag alternativ A, selv om bruksfrekvensen i dette bratte området vil være lavere.  
 

 
Gjeldende reguleringsplaner på Halsøytoppen, område merket F1 grenser mot område tenkt 

brukt som brannøvingsfelt.  

 
Administrasjonen vurderer grunnlaget for konflikt mot sårbar bebyggelse som lavt, men tilstede. 
Konfliktgrunnlaget her vil kunne være mer av den art at naboer frykter for at påvirkningen blir 
større enn det er grunnlag for. Konfliktgrunnlaget vil her være det samme uavhengig av hvilket 
alternativ som velges. Forholdet mot naboer er også et forhold som må vurderes gjennom 
behandling av Fylkesmannens utslippstillatelse.  
 

Konklusjon 
 
Begge planforslagene er godt utarbeidet, men vektlegger forskjellige intressegrupper. 

• Alternativ A åpner for tilrettelegging for bruk av friluftsinteressene i området.  
• Alternativ B gir brann- og redningstjenestens større plass og mulighet for å vokse i 

framtida. 
 
Begge planforslagene anbefales lagt ut for høring og offentlig ettersyn. 



 
 

Alternative forlag til vedtak 
 

A. I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge offentlig forslag til 
detaljregulering for Finnvika brannøvingsområde (alternativ A) til høring og offentlig 
ettersyn. 

 
Begrunnelse: De potensielle friluftsinteressene i området er så store at de bør prioriteres i 
planen.  

 
B. I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge offentlig forslag til 

detaljregulering for Finnvika brannøvingsområde (alternativ B) til høring og offentlig 
ettersyn. 

 
Begrunnelse: Brann- og redningstjenestens samfunnsansvar er så viktig at tilrettelegging for 
best mulig øvingsaktivitet overstyrer de potensielle friluftsinteressene i området. 

 
 
 
 
Magne Pettersen 
rådmann 

 

 John Peter Garnes 
 

... Sett inn saksutredningen over denne linja.   IKKE RØR DENNE LINJA � 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 560 Rådhuset Telefon: 75 10 18 14 

8651 MOSJØEN MOSJØEN Telefaks: 75 10 10 01 

 

61/15 
FØRSTE GANGS BEHANDLING OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR FINNVIKA 
BRANNØVINGSOMRÅDE  
 
 

Planutvalget behandlet i møte 16.10.2015 

 

Planutvalget vedtak: 

I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge offentlig forslag til 

detaljregulering for Finnvika brannøvingsområde (alternativ A) til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Begrunnelse: De potensielle friluftsinteressene i området er så store at de bør 
prioriteres i planen. 

 

 

 

Planutvalget behandling 

 

Bjørn Larsen tok opp rådmannens forslag til vedtak. 

 

Rune Krutå la fram forslag – alt. A: 

 

I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge offentlig forslag til 

detaljregulering for Finnvika brannøvingsområde (alternativ A) til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Begrunnelse: De potensielle friluftsinteressene i området er så store at de bør 
prioriteres i planen. 

 

Magnus Myrvoll la fram forslag – alt. B 

 

I hht plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge offentlig forslag til 

detaljregulering for Finnvika brannøvingsområde (alternativ B) til høring og offentlig 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 560 Rådhuset Telefon: 75 10 18 14 

8651 MOSJØEN MOSJØEN Telefaks: 75 10 10 01 

ettersyn. 

Begrunnelse: Brann- og redningstjenestens samfunnsansvar er så viktig at 
tilrettelegging for best mulig øvingsaktivitet overstyrer de potensielle 
friluftsinteressene i området. 

 

Vedtak: Larsens forslag fikk 1 stemme og falt 

 Myrvolls forslag fikk 1 stemme og falt. 

 Krutås forslag vedtas enstemmig. 

 

 



Konto Konto (T) Revidert budsj Beløp Rest % forbr Buds revider Oppr budsj
16219 Diverse inntekter uten avgift -50000,00 0,00 -50000,00 0,00 -50000,00 0,00
310 Andre salgs- og leieinntekter -50000,00 0,00 -50000,00 0,00 -50000,00 0,00
17000 Refusjon fra staten div. -80000,00 0,00 -80000,00 0,00 -80000,00 0,00
17005 Refusjon reiseutgifter 0,00 2000,00 -2000,00 0,00 0,00 0,00
17100 Refusjon sykepenger 0,00 -148181,00 148181,00 0,00 0,00 0,00
17110 Refusjon fødselspenger 0,00 -93177,00 93177,00 0,00 0,00 0,00
17300 Refusjon fra fylkeskom. div. -307000,00 -212289,00 -94711,00 69,15 -307000,00 0,00
17500 Refusjon fra kommuner div. -250000,00 0,00 -250000,00 0,00 -250000,00 0,00
17700 Ref. fra andre (private) div. -345000,00 -240609,00 -104391,00 69,74 -345000,00 0,00
320 Overføringer med krav om motytelse -982000,00 -692256,00 -289744,00 138,89 -982000,00 0,00
18106 Prosjektskjønnsmidler -170000,00 0,00 -170000,00 0,00 -170000,00 0,00
340 Andre overføringer fra staten -170000,00 0,00 -170000,00 0,00 -170000,00 0,00
16900 Intern salg uten avgift -209290,00 0,00 -209290,00 0,00 -209290,00 0,00
16905 Intern overføringer 0,00 -20276,24 20276,24 0,00 0,00 0,00
390 Interne inntekter -209290,00 -20276,24 -189013,76 0,00 -209290,00 0,00
30 Driftsinntekter -1411290,00 -712532,24 -698757,76 138,89 -1411290,00 0,00



Konto Konto (T) Revidert budsj Beløp Rest % forbr Buds revider Oppr budsj
10100 Lønn i faste stillinger 430000,00 350160,23 79839,77 81,43 430000,00 0,00
10101 Avsatte feriepenger 70000,00 72408,65 -2408,65 103,44 70000,00 0,00
10150 Honorar private, avg.pl. 15000,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00
500 Lønnsutgifter 515000,00 422568,88 92431,12 184,87 515000,00 0,00
10310 Ekstrahjelp 215000,00 253245,19 -38245,19 117,79 215000,00 0,00
10502 Telefongodtgj. trekk pl. 0,00 3660,00 -3660,00 0,00 0,00 0,00
510 Variable lønnsytelse 215000,00 256905,19 -41905,19 117,79 215000,00 0,00
11600 Kostgodtgjørelse 15000,00 6760,00 8240,00 45,07 15000,00 0,00
11601 Km-godtgjørelse 5000,00 5511,90 -511,90 110,24 5000,00 0,00
11655 Telefongodtgj. og motpost til kto 10502 0,00 -3660,00 3660,00 0,00 0,00 0,00
570 Reise, diett og kjøregodtgjørelse 20000,00 8611,90 11388,10 155,30 20000,00 0,00
10910 Pensjonspremie felles 165000,00 105870,83 59129,17 64,16 165000,00 0,00
10990 Arbeidsgiveravgift 60000,00 32691,59 27308,41 54,49 60000,00 0,00
590 Sosiale utgifter 225000,00 138562,42 86437,58 118,65 225000,00 0,00
11900 Husleie 74000,00 0,00 74000,00 0,00 74000,00 0,00
12514 Kjøp av materialer/bygegesett mv 2000,00 249,24 1750,76 12,46 2000,00 0,00
630 Drifts og vedlikehold av bygninger 76000,00 249,24 75750,76 12,46 76000,00 0,00
12100 Leie av transportmidler 33588,00 26777,60 6810,40 79,72 33588,00 0,00
12101 Diverse leieutgifter 0,00 1500,00 -1500,00 0,00 0,00 0,00
640 Leie og leasing av biler, utstyr mv 33588,00 28277,60 5310,40 79,72 33588,00 0,00
11000 Kontormateriell 4000,00 849,71 3150,29 21,24 4000,00 0,00
11001 Reklameartikler 0,00 7710,00 -7710,00 0,00 0,00 0,00
11030 Faglitteratur 2000,00 285,00 1715,00 14,25 2000,00 0,00
11040 Kartverk 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00
11150 Matvarer 1000,00 1463,97 -463,97 146,40 1000,00 0,00
11153 Kjøp av middag 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00
11190 Bevertning 19290,00 739,00 18551,00 3,83 19290,00 0,00
11206 Overnattingsutgifter tjenestereiser 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00
11210 Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl. 0,00 2002,40 -2002,40 0,00 0,00 0,00
11215 Tekstiler 10000,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00
11234 Kjøp av div.tjenester 0,00 5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00
11320 Mobiltelefon 15000,00 5923,10 9076,90 39,49 15000,00 0,00
11330 Datakommunikasjon 8000,00 5364,00 2636,00 67,05 8000,00 0,00
11410 Annonser 10000,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00
11457 Reklame artikler 0,00 8187,50 -8187,50 0,00 0,00 0,00
11970 Kontingenter 45000,00 42700,00 2300,00 94,89 45000,00 0,00
12005 Utstyr 4000,00 2155,12 1844,88 53,88 4000,00 0,00
12035 Verktøy 10000,00 4809,43 5190,57 48,09 10000,00 0,00
680 Andre driftsutgifter 136290,00 87189,23 49100,77 489,12 136290,00 0,00



Konto Konto (T) Revidert budsj Beløp Rest % forbr Buds revider Oppr budsj
11700 Drift av egne transportmidler 0,00 3249,32 -3249,32 0,00 0,00 0,00
11706 Bompenger 0,00 3420,16 -3420,16 0,00 0,00 0,00
11710 Forsikring av transportmidler 20000,00 4725,37 15274,63 23,63 20000,00 0,00
11716 Diesel 0,00 4159,17 -4159,17 0,00 0,00 0,00
11770 Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn) 40000,00 16698,19 23301,81 41,75 40000,00 0,00
11771 Reiseutlegg andre reiser 0,00 199,00 -199,00 0,00 0,00 0,00
700 Transport og drifts av transportmidler 60000,00 32451,21 27548,79 65,37 60000,00 0,00
11510 Kurs 0,00 11400,00 -11400,00 0,00 0,00 0,00
11515 Interne kurs og møter 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00
11521 Dekn. deltakeravg. møter 10000,00 2100,00 7900,00 21,00 10000,00 0,00
710 Kurs og opplæring 60000,00 13500,00 46500,00 21,00 60000,00 0,00
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0,00 17121,13 -17121,13 0,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon moms i driftsregnskapet 0,00 -17121,13 17121,13 0,00 0,00 0,00
791 Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Driftsutgifter 1340878,00 988315,67 352562,33 1244,29 1340878,00 0,00
19550 Bruk av bundne driftsfond adm 70412,00 0,00 70412,00 0,00 70412,00 0,00
910 Bruk av  fond 70412,00 0,00 70412,00 0,00 70412,00 0,00
95 Netto forbruk av fond 70412,00 0,00 70412,00 0,00 70412,00 0,00
55050 Helgeland friluftsråd 0,00 275783,43 -275783,43 1383,19 0,00 0,00
140 Interk.virksomheter og kirken 0,00 275783,43 -275783,43 1383,19 0,00 0,00

0,00 275783,43 -275783,43 1383,19 0,00 0,00



SV: SV: Etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland  
Morten Dåsnes [morten@friluftsrad.no]  
Sendt:  5. oktober 2015 10:53  

Til:  Audhild Bang Rande [audhild.b.rande@sh-region.no]  

Kopi:  Terje Qvam [Terje.Qvam@miljodir.no]; tomm.jensen@nfk.no; Helgeland Friluftsråd [helgeland@friluftsrad.no]  

 
 

 

      

Hei 

 

Jeg har sett gjennom forretningsplanen for Trollfjell Geopark, og skal gi 

mine vurderinger i forhold til mulige kombinasjoner med danning av 

friluftsråd. 

 

Det står fast at det er ønskelig at kommunene på Sør-Helgeland samarbeider 

interkommunalt for å styrke friluftslivsarbeidet, og at det er positivt med 

samarbeid og samordning med arbeidet med Geopark i regionen. Fra vår side 

vil vi imidlertid be om at en gjør en vurdering av om det er mest 

hensiktsmessig (gir mest friluftsliv for pengene) om en slutter seg til 

Helgeland friluftsråd eller etablerer et eget friluftsråd for de 6 aktuelle 

kommunene.  

 

Det er styret i Friluftsrådenes Landsforbund (FL) som tar opp medlemmer hos 

oss, og våre krav/kriterier er knytta til Klima- og miljødepartementets 

regler for tilskuddsordning for Interkommunale friluftsråd og FL (sendt deg 

tidligere). For friluftsråd med annen organisering enn det som er praksis 

nå eller hvor vi er i tvil om en faller innenfor ordningen, vil vi måtte 

rådføre oss med Miljødirektoratet. Jeg har derfor satt seksjonsleder i 

Miljødirektoratet, Terje Qvam, på kopilista. Siden dere også forutsetter 

fylkeskommunal støtte som friluftsråd, har jeg også satt Tomm Jensen i 

Nordland fylkeskommune på kopilista - fylkeskommunen kan ha sine kriterier 

og vurderinger. 

 

Geoparken er/foreslås etablert som et AS. Det heter i forretningsplanen at 

Geoparken vil ta på seg rollen som Friluftsråd for Sør-Helgeland. I 

kriteriene for tilskuddsordningen fra Klima- og miljødepartementet heter 

det at medlemmene av FL må være selvstendige enheter og at en skal 

vektlegge det interkommunale samarbeidet. Etter min vurdering kan ikke et 

friluftsråd være organisert som en enhet under et AS. De fleste av de 

øvrige tilskuddsordningene som friluftsrådene benytter, vil heller ikke 

være aktuelle for et AS. 

 

Jeg er enig i at mange av oppgavene for en Geopark, med tilrettelegging av 

stier og opplevelser, utvikling av undervisningsopplegg, informasjon mm, er 

sammenfallende med oppgavene til et friluftsråd. Men jeg vil også tro at 

det er oppgaver med tilrettelegging, informasjon og aktivitetsopplegg for 

friluftsliv i regionen, som ikke er relevante for en Geopark. Tilsvarende 

vil det være oppgaver for en geopark (bl.a. reint geologisk faglige, 

internasjonalt samarbeid mm) som ikke er relevante for et friluftsråd. 

Setningen (under 4.2. Finansiering): "Ved å etablere et friluftsråd som 

skal driftes av Trollfjell Geopark  vil dette sikre basisfinansieringen som 

skal til for å drifte geoparken" indikerer at et tiltenkt friluftsråd ikke 

vil få den nødvendige sjølstendighet, direkte interkommunal forankring 

eller ha friluftsliv som primæroppgave slik det kreves. 

 

Mitt råd er derfor at Geoparken og Friluftsrådet etableres som to ulike 

enheter, men hvor en i begges vedtekter tar inn bestemmelser om samarbeid 

om felles arbeidsoppgaver. Det innebærer at Geoparken blir et AS som 

forutsatt, mens vi anbefaler at et friluftsråd enten etableres som en egen 



enhet etter Kommunelovens § 27 (jf tilsendte eksempelvedtekter) eller at en 

tar opp drøftinger med Helgeland friluftsråd om medlemskap, herunder 

ivaretaking av relevante oppgaver med Geoparken. Det er fra vår side 

ingenting i veien for at en kommune i Nord-Trøndelag (Leka) deltar i et 

friluftsråd som ellers har medlemskommuner i Nordland - vi har mange gode 

eksempler på friluftsråd med medlemskommuner i flere fylker. Jeg ser heller 

ingenting i veien for at det blir felles daglig leder (f.eks. med 

stillingsprosent 50/50) i geoparken og friluftsrådet (stillingskombinasjon 

bør kunne være aktuell også om en går inn i Helgeland friluftsråd) - 

forutsatt at vedkommende er faglig kvalifisert begge steder. (En 

drømmejobb?) Uten å ha sett på det i detalj, vil jeg tro at en slik 

organisering (med klok ansvars- og arbeidsdeling) vil gjøre at en kan 

utnytte fylkeskommunale og statlige tilskuddsmuligheter optimalt. 

 

Ta gjerne kontakt for videre vurderinger og drøftinger - vi ser fram til 

fortsatt samarbeid! 

 

Vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

Morten Dåsnes 

 

 

www.friluftsrad.no  

morten@friluftsrad.no,  

tlf 67815180 / 41618459 

 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Audhild Bang Rande [mailto:audhild.b.rande@sh-region.no]  

Sendt: 2. oktober 2015 10:50 

Til: Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no> 

Emne: Re: SV: Etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland 

 

Hei 

Jeg tillater meg å sende forretningsplanen til Trollfjell Geopark. Den ble 

utformet før vedtak i kommunene ang. etablering av friluftsråd, men vi har 

trukket inn friluftråd i planen. Kan du se om du ser noen store 

«konflikter» i oppgavene som skal gjøres. Bl.a. Er det et krav i en geopark 

om å være tilknyttet geofaglig kompetanse. Helst skal daglig leder inneha 

geofaglig kompetanse. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Audhild Bang Rande 

Prosjektleder 

Tlf 971 91 541 

 

 

 

 

Den 28.09.15 07:48 skrev "Morten Dåsnes" <morten@friluftsrad.no>: 

 

>Hei 

> 

>Takk for hyggelig prat på fredag. Informasjonsmateriell er sendt i  

>posten 

>- se også www.friluftsrad.no. Vedlagt følger våre eksempelvedtekter,  

>samt 

>Klima- og miljødepartementets regler for "Forvaltning av tilskudd til  

https://vkexch01/owa/redir.aspx?C=zRTz302xSUqdmXsAsi_j9mdvf2oe4dJI0LnHPVhgniCMiolsWjKPNiQ6xMxmxoQY7T6F_TYnB54.&URL=http%3a%2f%2fwww.friluftsrad.no
https://vkexch01/owa/redir.aspx?C=zRTz302xSUqdmXsAsi_j9mdvf2oe4dJI0LnHPVhgniCMiolsWjKPNiQ6xMxmxoQY7T6F_TYnB54.&URL=mailto%3aaudhild.b.rande%40sh-region.no
https://vkexch01/owa/redir.aspx?C=zRTz302xSUqdmXsAsi_j9mdvf2oe4dJI0LnHPVhgniCMiolsWjKPNiQ6xMxmxoQY7T6F_TYnB54.&URL=http%3a%2f%2fwww.friluftsrad.no


>Friluftsrådenes Landsforbund". Det er særlig § 3 som er aktuell for de  

>vurderinger dere skal gjøre. 

> 

>Lykke til med arbeidet - og nøl ikke med å ta kontakt igjen når dere  

>har spørsmål eller trenger en drøftingspart! 

> 

>Vennlig hilsen 

>Friluftsrådenes Landsforbund 

>Morten Dåsnes 

>Daglig leder 

> 

> 

>www.friluftsrad.no 

>morten@friluftsrad.no, 

>tlf 67815180 / 41618459 

> 

> 

> 

> 

> 

>-----Opprinnelig melding----- 

>Fra: Audhild Bang Rande [mailto:audhild.b.rande@sh-region.no] 

>Sendt: 24. september 2015 11:07 

>Til: Morten Dåsnes <morten@friluftsrad.no> 

>Emne: Re: Etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland 

> 

>Supert - da ringer jeg. 

> 

>Ha en fortsatt god dag. 

> 

>Med vennlig hilsen 

> 

> 

>Audhild Bang Rande 

>Prosjektleder 

>Tlf 971 91 541 

> 

> 

> 

> 

>Den 24.09.15 11:06 skrev "Morten Dåsnes" <morten@friluftsrad.no>: 

> 

>>Hei - beklager. Vi har samling for alle ansatte i friluftsrådene denne  

>>uka. På kontoret i morgen. 

>>FL Morten 

>> 

>>Sendt fra min iPhone 

>> 

>>> Den 24. sep. 2015 kl. 10:36 skrev "Audhild Bang Rande" 

>>><audhild.b.rande@sh-region.no>: 

>>>  

>>> Hei 

>>> Jeg har prøvd å ringe deg, men ikke fått svar. Kan du slå på tråden  

>>>når du  har anledning. 

>>>  

>>> Med vennlig hilsen 

>>>  

>>>  

>>> Audhild Bang Rande 

>>> Prosjektleder 

>>> Tlf 971 91 541 

https://vkexch01/owa/redir.aspx?C=zRTz302xSUqdmXsAsi_j9mdvf2oe4dJI0LnHPVhgniCMiolsWjKPNiQ6xMxmxoQY7T6F_TYnB54.&URL=mailto%3aaudhild.b.rande%40sh-region.no


>>>  

>>>  

>>>  

>>>  

>>> Den 03.09.15 08:21 skrev "Morten Dåsnes" <morten@friluftsrad.no>: 

>>>  

>>>> Gjern etter 12 i dag eller i hele morgen på 67815180 Morten 

>>>>  

>>>> Sendt fra min iPhone 

>>>>  

>>>>> Den 3. sep. 2015 kl. 07:18 skrev "Audhild Bang Rande" 

>>>>> <audhild.b.rande@sh-region.no>: 

>>>>>  

>>>>> Det høres veldig bra ut. 

>>>>>  

>>>>> Jeg er på reise frem til 11. September, men jeg kan ringe deg ila  

>>>>>de  neste  dagene. Er nå på Geoparkkonferanse i Finland. Har et  

>>>>>stramt program, men  når kan det passe at vi kan ringes, og hvilket  

>>>>>telefonnummer? 

>>>>>  

>>>>> Med vennlig hilsen 

>>>>>  

>>>>>  

>>>>> Audhild Bang Rande 

>>>>> Prosjektleder 

>>>>> Tlf 971 91 541 

>>>>>  

>>>>>  

>>>>>  

>>>>>  

>>>>> Den 03.09.15 08:12 skrev "Morten Dåsnes" <morten@friluftsrad.no>: 

>>>>>  

>>>>>> Hei.  

>>>>>> Min umiddelbare reaksjon og tilbakemelding er at vi er positive  

>>>>>> til å bidra. 

>>>>>> Mvh 

>>>>>> Friluftsrådenes landsforbund 

>>>>>> Morten Dåsnes 

>>>>>>  

>>>>>> Sendt fra min iPhone 

>>>>>>  

>>>>>>> Den 3. sep. 2015 kl. 06:58 skrev "Audhild Bang Rande" 

>>>>>>> <audhild.b.rande@sh-region.no>: 

>>>>>>>  

>>>>>>> Hei 

>>>>>>> Jeg jobber i et utviklingsprosjekt som jobber for å bli geopark  

>>>>>>>på  Sør-Helgeland og Leka. I denne sammenheng har vi også sett på  

>>>>>>>muligheten  for å etablere et friluftsråd i området. I Nordland  

>>>>>>>er vi det eneste  området som ikke er en del av friluftsråd. Det  

>>>>>>>kan se ut som om at det  er politisk vilje for å etablere dette  

>>>>>>>også i tilknytning til en  geopark. Det er mye de samme oppgavene  

>>>>>>>som skal gjøres. 

>>>>>>>  

>>>>>>> Vi skulle gjerne ha fått til et møte med dere og fylkeskommunene  

>>>>>>> i Nordland og Leka for å høre hvordan vi skal gå frem,  

>>>>>>> kriterier, økonomiske betingelser osv. 

>>>>>>>  

>>>>>>> Med vennlig hilsen 

>>>>>>>  

>>>>>>>  

>>>>>>> Audhild Bang Rande 



>>>>>>> Prosjektleder 

>>>>>>> Tlf 971 91 541 

>>>  

> 

 



Arbeidsdokument nye medlemskommuner på Sør-Helgeland

Konto Konto (T)

Revidert 

Budsjett 

2014

Budsjett 

2015 

m/prosjekts

tilling

Budsjett 2016 

m/ 2 faste 

stillinger og fem 

nye 

medlemskomm

uner (SH)

Budsjett 2016 

m/ 2 faste 

stillinger og fem 

nye 

medlemskomm

uner (SH)

Inntekter

Krone-

beløp 15,-

Krone-

beløp 15,-

Krone-beløp: 

13,-

Krone-beløp: 

15,-

16219 Diverse inntekter uten avgift

Helgeland regionråd -107000

17300 Refusjon fra fylkeskom. div.

17500 Refusjon fra kommuner div. -247350 -250000 -455745 -510475

17700 Ref. fra andre (private) div. (FL) -215000 -225000 -320000 -320000

18100 Andre statlige overføringer

18300 Overført fra fylkeskommuner (NFK) -210000 -200000 -180000 -180000 Mulig oppjustering

18500 Overført fra andre kommuner (folkehelseavtaler) 0 -100000 -150000 -150000

16900 Intern salg uten avgift (VK's andel) -209290 -210000 -183000 -209290 Kontingent Vefsn

Utgifter

10100 Lønn i faste stillinger 430000 430000 1) 900000 900000

10101 Avsatte feriepenger 45000 70000 100000 100000

10150 Honorar private, avg.pl. 13000 15000 20000 20000

10310 Ekstrahjelp 0 215000 0 0

10547 Div honorarer 0 0 0

10548 Honorarer (uten feriep) 0 0 0

11600 Kostgodtgjørelse 15000 15000 15000 15000

11601 Km-godtgjørelse 25000 20000 10000 10000

10910 Pensjonspremie felles 103596 165000 200000 200000

10990 Arbeidsgiveravgift 31254 60000 100000 100000

11900 Husleie 50000 60000 90000 90000

12514 Kjøp av materialer/bygegesett mv 12000 2000 0 0

11000 Kontormateriell 1000 4000 4000 4000

11030 Faglitteratur 10000 2000 2000 2000

11040 Kartverk 0 1000 1000 1000

11150 Matvarer 0 1000 2000 2000

11153 Kjøp av middag 0 1000 2000 2000

11190 Bevertning 20000 20000 30000 30000

11206 Overnattingsutgifter tjenestereiser 4000 6000 15000 15000

11215 Tekstiler (inkl arbeidstøy) 20000 10000 10000 10000

11320 Mobiltelefon 30000 15000 30000 30000

11330 Datakommunikasjon 8000 8000 10000 10000

11410 Annonser 10000 10000 0 0

11970 Kontingenter 42000 45000 46000 46000 For lavt?

11975 Lisenser 3000 0 0 0

12005 Utstyr 1000 4000 5000 5000

12020 Bøker m.v. 0 0 0 0

12035 Verktøy 8000 10000 5000 5000

11770 Reiseutg./utlegg tj.reiser 30000 40000 30000 30000

11510 Kurs 0 0 0 0

11515 Interne kurs og møter 50000 50000 70000 70000

11521 Dekn. deltakeravg. møter 0 10000 10000 10000

19550 Bruk av bundne driftsfond adm -80210 0 2) 0 0

Prosjektmidler -80000 3) -418255 -337235

Kartlegging og verdisetting (skjønnsmidler) -160000 0 0

Sum 0 -43000 0 0

1) Daglig leder avvikler pappapermisjon våren 2014. Til sammen 14 uker. Vikar?

2) Fondsmidler kan også brukes som egenandel i prosjektfinansiering

3) Prosjektmengde kan økes med ekstra medarbeider
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