
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Bindal formannskap (styringsgruppen) 
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk 
Dato: 15.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Bondelagsmedlemmer som skal tiltre formannskapet for å behandle saker vedr. SMIL-midler 
kan møte kl. 09:00. 
  
Formannskapet fungerer som styringsgruppe vedr. budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
To representanter fra de tillitsvalgte møter i styringsgruppen med tale- og forslagsrett. I tillegg 
møter rådmannens ledergruppe. 
 
Administrasjonen orienterer om statsbudsjettet som framlegges 07.10.20 samt status for det 
administrative budsjettarbeidet. Formannskapet foretar nødvendige avklaringer og prioriteringer. 
 
 
Dokumentene er publisert på kommunens nett- og facebookside. 
 
 
 
Terråk, 07.10.2020 
 
Britt Helstad 
ordfører
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/28/1 

Arkivsaksnr: 2016/204 - 26 

Saksbehandler:     Else Restad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
47/20 Bindal formannskap 15.10.2020 

 

SMIL - midler 2020 - 1811/28/1 - Bekkavik Gård v/Arnstein Sevaldsen-
Bekkavik 

 
Vedlegg: 
1 1811/28/1 - Kart 

 
 

Rådmannens innstilling 
Bekkavik gård v/Arnstein Sevaldsen-Bekkavik gis et tilskudd på inntil kr 17500,- med kr 35 pr. 
meter til 500 meter nettinggjerde, jf. retningslinjer for spesielle miljøtiltak i landbruket.  
 
Det tas forbehold om at reinbeitedistriktet godkjenner tiltaket. Derfor må det foreligge skriftlig 
tillatelse fra det lokale reinbeitedistriktet til å sette opp gjerde. 
 
Tilskuddet er et engangstilskudd.  
 
Det fremsettes skriftlig anmodning om utbetaling av tilskudd. Før tilskudd utbetales skal det 
forevises bilag for påløpte utgifter.  
 
Frist for gjennomføring av tiltaket og bruk av beløpet er tre år og settes til 01.11.2023.  
 
Vedtak fattes med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av 
Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord 
(jordlova) § 3 og § 18, samt Lokale strategier for bruk av midler til spesielle miljøtiltak i 
landbruket for Bindal 2019 – 2022, vedtatt av Bindal kommunestyre i møte 20.06.2019 sak 
60/19.  
 
Vedtaket kan påklages. 
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Saksopplysninger 
Bekkavik gård v/Arnstein Sevaldsen-Bekkavik søker på skjema datert den 29.09.2020, om 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i forbindelse med oppføring av gjerde.  
 
Beskrivelse av prosjektet:  
Oppføring av permanent gjerde som grenser mellom innmarksbeite og utmarksbeite.  
 
Prosjektperiode er beregnet fra 25.09.2020 til 31.10.2020. 
  
Fremdriftsplan: Rydde kratt og skog for å sette opp gjerde.  
 
Det er ikke opplyst antall meter gjerde i søknaden. I telefon med Arnestein Bekkavik den 
01.10.2020, opplyste han at det søkes om ca. 900 m gjerde.  
 
Kostnadsoverslag:  
Gjerdepåler      kr    7420,-  
Ny netting      kr      8480,-  
Kramper      kr            95,-  
Arbeid 20 t á kr 350     kr      7000,-  
ATV t timer à kr 350     kr   1400,- 
Snekre grinder 4 timer à kr 350   kr   1400,- 
Skogrydding 7 timer à kr 350   kr   2450,- 
Gravemasking 2 timer à kr 350   kr     700,- 
Traktor 5 timer à kr 350,-    kr   1750,- 
Sum kostnader      kr  30695,- eks. mva  
 
Arbeidet er tenkt ferdig høsten 2020.  
 
Driftssenteret ligger på gnr. 28 bnr. 1. Driftsformen er sau. Bruket disponerer et jordbruksareal 
på 127 daa, av dette 100 daa fulldyrka areal i drift, 3 daa overflatedyrka og 24 daa innmarksbeite. 
Arealet er i h.h.t. søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10.2019.  
 
For å kunne motta SMIL-midler må søker være en eiendom som er berettiget 
produksjonstilskudd. Søker er berettiget produksjonstilskudd.  
 
Søknaden sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, landbr.- og reind.avd. og til Voengelh-
Njaarke reinbeitedistrikt. 
Det tas derfor forbehold i vedtaket om at det gis samtykke. 
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal 
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant 
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2020 fått tildelt kr 100 000,- i tilskudd fra den statlige potten 
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 31.01.2020. I tillegg 
disponeres midler som inndras i løpet av året.  
Tidligere innvilget søknader 2020 er kr 67790,-. 
 
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig 
jordbruksdrift. Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer 
og sammenhenger i jordbrukslandskap og dels utmarksområder, som har fått sin form og sitt 
uttrykk etter menneskelig aktivitet i samspill med naturgrunnlaget over tid.  
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Nytt miljøprogram for landbruket i Nordland er rullert for programperioden 2019 – 2022. Det er 
denne plan som legger føringene for de lokale strategiene. Rullering med endringer av 
tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 ble 
godkjent av kommunestyret i møte 20.06.2019 – sak 60/19.  
 

Vurdering 
Søknader om SMIL-midler skal behandles ut fra ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket” av 04.02.2004, Rundskriv 07/2005 fra Statens Landbruksforvaltning samt lokale 
strategier for Bindal kommune vedtatt av Bindal kommunestyre den 27.10.2004 (sist rullert 
20.06.2019).  
 
Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom 
vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen opplyser også på generelt grunnlag at SMIL-midlene ikke er 
tenkt som investeringsmidler. 
 
Søknaden gjelder gjerde mellom innmark og utmark på landbrukseiendom for å legge til rette for 
å hindre beitedyr i å komme inn på dyrkamark i utmarksbeitesesongen. Det kan ytes tilskudd til 
oppsett av permanente gjerder som skiller inn- og utmark. 
 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark som er forma ved lang tids bruk til 
slått og beite.  
Aktuelle tiltak:  
 Åpning av gjengrodd mark ved rydding av uønska vegetasjon og fjerning av hogstavfall, 
kjøring med beitepusser  
 Enkeltrær eller grupper av trær settes igjen for å gi skygge og ly til beitedyr  
 Gjerding og annen tilrettelegging for beiting som skjøtselstiltak  
 
Det er et formål å fremme beiting. Ved beiting i utmark vil landskapet holdes åpent. Det kan gis 
tilskudd dersom dyrene holdes på utsiden av gjerde slik at de ikke kommer på dyrket mark. 
Derfor kan oppsetting av gjerde til formål å holde dyrene på utmarksbeite støttes. Det kan gis 
støtte til port/klyv der gjerde krysser stier.  
 
Tilskudd til omsøkte prosjekt kan innvilges med kr 35 pr. meter nettinggjerde til formål å holde 
dyrene på utmarksbeite, jf. lokale strategier, vedtatt av Bindal kommunestyre den 20.06.2019, 
sak 60/19.  
 
Det bør være maks. 1,75 m stolpeavstand. Det opplyses i kostnadsoverslaget en kostnad på kr 
7420 for innkjøp av påler. Med en pris på ca. kr 26 pr. påle og med maks 1,75 m stolpeavstand, 
tilsvarer kostnadsoverslaget ca. 500 m gjerde. Ved oppsett av permanent gjerde med store 
snømengder bør det ikke være for stor avstand mellom pålene. Pass på at nettingen blir godt 
oppstrammet.  I tillegg skal det være glatt overtråd på nettinggjerde. I tillegg kommer hjørne og 
portstolper. 
  
Det vurderes å kunne innvilge et tilskudd i denne søknaden tilsvarende 500 m. Det kan legges 
fram ny søknad for resterende ved neste søknadsomgang som er 1. april 2021. 
 
Konklusjon:  
Ut fra en helhetsvurdering og etter tidligere dialog med nabokommuner og deres praksis, 
anbefaler rådmannen at det gis støtte til omsøkte SMIL-tiltak.  
 
Offentlige myndigheter kan kreve nødvendige opplysninger for kontroll av at midlene brukes i 
samsvar med forutsetningene. 
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RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 05.10.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 





 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 250 

Arkivsaksnr: 2020/219 - 3 

Saksbehandler:     Wenche Næsvold 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
48/20 Bindal formannskap 15.10.2020 
 Bindal kommunestyre  

 

Finansrapportering pr 31.08.2020 

 

Rådmannens innstilling 
Finansrapport pr. 31.08.2020 tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for finansforvaltning for Bindal kommune, vedtatt i kommunestyret 
16.06.2010, sak 42/10, skal det ved tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august legges fram 
rapporter som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål. 
 
Denne rapporteringen omfatter perioden: 01.01. – 31.08.2020. 
 
Innskudd 
Innestående på kasse og bank viser følgende utvikling (i hele 1000 kr): 
 
 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
Kasse og bank* 47 560 59 480 79 366 

* Kasse og bank er uten skattetrekksmidler 
 
Innestående beløp i bank svinger betydelig i løpet av en måned. Kommunen har en generell plikt 
til å ha tilstrekkelig likviditet til å dekke de løpende betalingsforpliktelser. 
Det optimale er at plasseringene gjøres slik at likviditetsbehovet blir dekket samtidig som en 
forsvarlig avkastning blir oppnådd.  
 
Bindal kommune har alle midler plassert i bankinnskudd. Rentebetingelsen er 3-mnd NIBOR 
pluss et avtalt påslag. Pengemarkedsrenten NIBOR 3-mnd var pr august 0,23 %. 
Bindal kommune har pr. 31.08.2020 ingen innskudd på fastrentevilkår. 
 
Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet, innskudd: 
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Det er pr. 31.08.2020 ingen avvik. 
Innlån 
Langsiktig gjeld (i 
hele 1000 kr): 

31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 

Innlån 181 442 148 268 133 876 
  
 
I detalj har det skjedd følgende endringer i løpet av de siste årene: 
 2020 2019 2018 
Langsiktig gjeld 1/1 186 076 994 152 816 055 77 495 901 
Avdrag lån 4 635 426 4 548 202 3 620 283 
Låneopptak 0 0 60 000 000 
Langsiktig gjeld 31/8  181 441 568 148 267 853 133 875 618 

    
Av saldo innlån pr 31.08.2020, kr 181 441 568,-, gjelder kr 7 254 948,- startlån fra Husbanken 
(15 stk). Kommunen har 10 lån i Kommunalbanken og 7 lån i KLP Kommunekreditt. Pr. 
31.08.2020 er kr 127 462 427,- lån til fastrente, dvs. 70,25 % av total låneportefølje. Det er ikke 
foretatt konvertering av eldre lån så langt i år. 
 
Långiver Rente Restgjeld Siste forfall 
Husbanken (15 stk) 1,56 % 7 254 948 01.02.2026 
Kommunalbanken 1811031 4,06 % 1 685 170 02.11.2026 
Kommunalbanken 20080711 4,08 % 1 190 000 22.12.2028 
Kommunalbanken 20090831 1,00 % 361 000 17.12.2029 
Kommunalbanken 20110902 1,00 % 530 150 30.12.2031 
Kommunalbanken 20120632 1,00 % 943 400 20.12.2032 
Kommunalbanken 20140746 1,00 % 7 144 150 18.12.2034 
Kommunalbanken 20150636 1,82 % 6 251 880 03.12.2035 
Kommunalbanken 20150637 1,84 % 15 287 210 03.12.2055 
Kommunalbanken 20180684 1,00 % 20 546 480 30.12.2058 
Kommunalbanken 20190534 2,53 % 39 895 000 30.12.2059 
KLP 8317 50 47800 0,95 % 58 005 15.09.2022 
KLP 8317 50 01959 2,30 % 12 705 000 30.03.2034 
KLP 8317 51 61425 2,30 % 166 050 21.12.2025 
KLP 8317 53 19819 2,80 % 2 625 000 01.12.2033 
KLP 8317 55 36887 1,90 % 8 179 500 01.03.2029 
KLP 8317 55 69882 2,65 % 54 973 667 10.07.2058 
KLP 8317 50 30363 1,79 % 1 007 456 04.04.2030 

  
 
Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet, gjeldsforvaltning: 
 
Det er pr. 31.08.2020 ingen avvik i forbindelse med gjeldsforvaltningen.  
 
Utlån 
Utlån viser følgende utvikling: 
 
 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
Startlån 7 007 896 6 122 833 6 522 017  
Utlån næringsfond 385 000 385 000 385 000 
Sosiale utlån 49 115 15 619 43 662 
Sum 7 442 011 6 523 452 6 950 679 
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Rentebærende eiendeler/rentebærende gjeld 
Det har vært følgende utvikling i rentebærende eiendeler og rentebærende gjeld: 
 
 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
Rentebærende 
eiendeler 

60 299 187 71 163 227 91 414 281 

Rentebærende gjeld 181 441 568 148 267 853 133 163 115 
Differanse - 121 142 381 - 77 104 626 - 41 748 834 

 
Denne oppstillingen viser at rentebærende gjeld er kr 121 142 381 større enn rentebærende 
eiendeler pr. 31.08.2020. 
 
Stresstest - kommune           
  Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet 
  % (hele tusen parameter   tap 

Gjeld med p.t. rente 0 % 0 1,00 %   0,0 

Gjeld med flytende rente 30 % 53 979 1,00 %   539,8 

Gjeld med fast rente 70 % 127 462       

Finanspassiva 100 % 181 441     539,8 

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 60 299 1,00 %   -603,0 

Finansaktiva 100 % 60 299       

Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva     0,0 
            

Mulig tap vil utgjøre :   -63,2       
 
 
Stresstesten viser at ved en renteoppgang på 1 % vil en mulig gevinst for Bindal kommune 
utgjøre kr. 63 200,- slik situasjonen er pr. 31.08.2020. Årsaken til positiv effekt av en eventuell 
renteoppgang er at kommunen pr. 31.08.2020 har stor andel av lån til fastrente.  
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 14.09.2020 
 
Knut Toresen  Wenche Næsvold 
rådmann  økonomisjef 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 076 

Arkivsaksnr: 2015/2872 - 25 

Saksbehandler:     Else Restad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
49/20 Bindal formannskap 15.10.2020 

 

Tiltaksprisen 2020 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saksopplysninger  
Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer ved tildeling av prisen:  
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre 
       positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak.  
 
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist  
       initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.  
 
§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan foreslå kandidater til prisen.  
 
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på  
       kr. 5000 som belastes næringsfondet.  
 
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen  
       tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater.  
       Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.  
 
Tidligere prisvinnere: 
2005 Ole Brigt Bangstad  
2006 Sinkaberg Hansen  
2007 Arild Sjøgren 
2008 Hans Otto Helstad  
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2009 Lisa Gangstø og Tom von Tuijl 
2010 Hilde og Magnor Dolmen  
2011 Geir Holm  
2012 Fred Olsen  
2013 Ola Helstad  
2014 Karoline Velde og Kenneth Wermundsen  
2015 Bøkestad utmarkslag 
2016 Plahtes Eiendommer ved Frithjof M. Plahte  
2017 Lars Berg-Hansen  
2018 Catrine Gangstø  
2019 Ikke delt ut 

Vurdering 
Tiltaksprisen for Bindal kommune ble første gang utdelt i 2005. Gjennom annonse i 
Namdalsavisa den 14.09.2020, Brønnøysunds avis den 15.09.2020 samt i Båtsaumen nr. 4 – 
2020, og facebook ble det gjort kjent at det er anledning til å foreslå kandidater til prisen.  
Fristen ble satt til 01.10.2020.  
Innkomne forslag legges fram i formannskapets møte.  
 
Forslagene er unntatt offentlighet. Forslag framlegges i møtet. Selve vedtaket blir gitt utsatt 
offentlighet, jfr. offentlighetsloven § 5. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 02.10.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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