RENDALEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

Møtested: Møterom Budeia - kommunehuset
Møtedato: 23.11.2017
Tid:
kl 09:00 - 10:30
Til stede i møtet:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Geir Byggstøyl
Sigvald Akre
Arne Magne Berger
Ola Løken
:

Møtte ikke: Tore Jevnaker
I tillegg møtte daglig leder for Rendalen kommuneskoger KF May Britt Haugen.
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Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
RENDALEN, ….
……………………….
Geir Byggstøyl (leder)
……………………
Ola Løken

…………………….
Arne Magne Berger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
5/17

ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

5/17

ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 - RENDALEN
KOMMUNESKOGER KF

.
Daglig leders forslag til innstilling:
Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for
Rendalen kommuneskoger KF for 2018.

Behandling i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF 23.11.2017:
Ved 2. gangs behandling vedtok styret i Rendalen kommuneskoger KF Daglig leders forslag
til budsjett og handlingsplan med følgende kommentarer:
1. Handlingsplanen for Mefurua skal ta innover seg utredningsprosjektet som foregår på
Mefurua før det tas stilling til de tre siste punktene som handlingsplanen skal omfatte.
Dette omfatter salg av utstyr, ombygging av sanitærbygg og driftsform.
2. Det er ønskelig å tilføye mer informasjon om midler kommuneskogen har til
disposisjon for bruk på Harsjøen.
Ved årsavslutning 2016 sto kroner 1 510 000 på ubudne investeringsfond. Dette fondet skal
brukes til å finansiere investeringer; Harsjøen hyttefelt. I 2017 er det brukt 486 500 kroner.
Av disse har i overkant av 350 000 kroner gått til oppmåling av tomter (kostnaden skal i
utgangspunktet dekkes av kjøper). Kommuneskogen har solgt areal i 2017, og disse midlene
går inn i investeringsfondet (85 400). Dermed gjenstår ca. 1,1 million på fondet ved
årsavslutning 2017. I 2018 er det budsjettert med investeringer til kroner 705 000 og det vil
det bli solgt skog i forbindelse med en jordskiftesak i undsetbrenna (255 000).
Dette vil si at kommuneskogen medregnet inntekter fra salg av skog i 2017 og 2018, samt
budsjetterte bruk av midler til investering i 2017 vil ha 659 000 kroner og bruke på hyttefeltet
fremover. Det er viktig å presisere at dette er et grovt anslag, og som det fremgår av
handlingsplanen for 2018 skal det foretas en økonomisk analyse av Harsjøen hyttefelt som vil
ta for seg dette nærmere.
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3. Styret ønsket også å tilføye følgende om avvirkningsnivå;
I 2018 vil det bli hogd ca. 3500 m3. Styret oppfatter det som usikkert om avvirkningsnivået
som har vært i Kommuneskogen de siste årene har vært riktig, og beslutter dermed at
avvirkningsnivået skal utredes nærmere i 2018 for å finne et riktig avvirkningsnivå i årene
som kommer. Dette kan bety at dersom avvirkningen frem til nå og i 2018 har vært for stor, så
reduseres avvirkningen i årene som kommer. Avvirkningsnivået i 2018 er dog ikke utenfor
normalnivået som har vært de siste 25 årene, hvor gjennomsnittet er 3720 m3 per år.
Dersom avvirkningsnivået reduseres kan dette medføre at overskuddet som har blitt
opparbeidet de siste årene må brukes til å dekke underskudd som lavere avvirkning kan
medføre. Inntektene fra tømmersalg er den største inntektskilden kommuneskogen har.

Innstilling i Styret for Rendalen Kommuneskoger KF 23.11.2017:
Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for
Rendalen kommuneskoger KF for 2018, med følgende kommentarer:

1. Handlingsplanen for Mefurua skal ta innover seg utredningsprosjektet som foregår på
Mefurua før det tas stilling til de tre siste punktene som handlingsplanen skal omfatte.
Dette omfatter salg av utstyr, ombygging av sanitærbygg og driftsform.
2. Det er ønskelig å tilføye mer informasjon om midler kommuneskogen har til
disposisjon for bruk på Harsjøen.
Ved årsavslutning 2016 sto kroner 1 510 000 på ubudne investeringsfond. Dette fondet skal
brukes til å finansiere investeringer; Harsjøen hyttefelt. I 2017 er det brukt 486 500 kroner.
Av disse har i overkant av 350 000 kroner gått til oppmåling av tomter (kostnaden skal i
utgangspunktet dekkes av kjøper). Kommuneskogen har solgt areal i 2017, og disse midlene
går inn i investeringsfondet (85 400). Dermed gjenstår ca. 1,1 million på fondet ved
årsavslutning 2017. I 2018 er det budsjettert med investeringer til kroner 705 000 og det vil
det bli solgt skog i forbindelse med en jordskiftesak i undsetbrenna (255 000).
Dette vil si at kommuneskogen medregnet inntekter fra salg av skog i 2017 og 2018, samt
budsjetterte bruk av midler til investering i 2017 vil ha 659 000 kroner og bruke på hyttefeltet
fremover. Det er viktig å presisere at dette er et grovt anslag, og som det fremgår av
handlingsplanen for 2018 skal det foretas en økonomisk analyse av Harsjøen hyttefelt som vil
ta for seg dette nærmere.
3. Styret ønsket også å tilføye følgende om avvirkningsnivå;
I 2018 vil det bli hogd ca. 3500 m3. Styret oppfatter det som usikkert om avvirkningsnivået
som har vært i Kommuneskogen de siste årene har vært riktig, og beslutter dermed at
avvirkningsnivået skal utredes nærmere i 2018 for å finne et riktig avvirkningsnivå i årene
som kommer. Dette kan bety at dersom avvirkningen frem til nå og i 2018 har vært for stor, så
reduseres avvirkningen i årene som kommer. Avvirkningsnivået i 2018 er dog ikke utenfor
normalnivået som har vært de siste 25 årene, hvor gjennomsnittet er 3720 m3 per år.
Dersom avvirkningsnivået reduseres kan dette medføre at overskuddet som har blitt
opparbeidet de siste årene må brukes til å dekke underskudd som lavere avvirkning kan
medføre. Inntektene fra tømmersalg er den største inntektskilden kommuneskogen har.
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