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Kommunestyret

Fjellstyrene - Regnskap 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte reviderte regnskap for 2012 for:
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Lånke Fjellstyre, Skatval og Borås Fjellstyre, Sonen og
Sonvadsfoss Fjellstyre og Bruås og Rauå Fjellstyre tas til orientering.

Vedlegg:
Vedlegg:
Fjellstyrene - Regnskap 2012
Sonen og Sonvadfoss fjellstyre - Regnskap 2012
Bruås og Rauå fjellstyre - Regnskap 2012
Skatval og Borås fjellstyre - Regnskap 2012
Lånke Fjellstyre - Regnskap 2012
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - Revisors beretning for 2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Fjellstyrene skal i følge Fjellovens § 11 sende kopi av regnskapet til kommunestyret. Fjellova av
6. juni 1975, nr. 35 § 11 gjengis:
«For kvart fjellstyre skal det vere ei fjellkasse. Når ikkje anna er fastsett, skal inntekter som
følgjer av lova her gå inn i fjellkassa, medan utgiftene som fjellstyret skal svare vert utgreia av
denne.

Fjellstyret skal kvart år leggje fram rekneskap gjennom skogforvaltaren i distriktet til
departementet. Kopi av rekneskapet skal sendast kommunestyret. Kongen fastset nærmare
reglar om rekneskapsføringa og om revisjon.
Fjellstyret avgjer ved vedtak korleis overskot i fjellkassa skal nyttast. Er overskotet større enn
det som trengst til tiltak innan almenningen, kan det av det overskytande løyvast midlar til
føremål som tek sikte på å styrkje næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til
allmenningsbruk. Med samtykke frå departementet kan det og løyvast midlar til allmennyttige
føremål i desse bygdene.»
Som det framgår av Fjellovens § 11 skal fjellstyret legge fram regnskapet til godkjennelse
gjennom skogforvalteren i distriktet til departementet. Kopi av regnskapet skal sendes
kommunestyret til orientering. Det mangler regnskap for Fjellstyre Vigden og Elgvadfoss, dette
vil bli lagt fram senere.
Vurdering:
Rådmannen vil tilrå at kommunestyret tar de framlagte regnskap for 2012 fra fjellstyrene til
orientering.

