
.~ Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Driftsutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen
Julie Kristensen

Forfall Møtt for

FO

Øyvind Sande

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 25, 26, 27, 28, 29 og 30

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001

Postadresse:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

25/14 14/575
HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018

26/14 13/693
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

27/14 13/696
OMSTILLING PLEIE OG OMSORG - BYGGING AV
OMSORGSBOLIGER

28/14 14/317
BUDSJETT 2015

29/14 14/470
ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50

30/14 14/607
GODKJENNING AV PROTOKOLL 02.10.14
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REFERATER:

Nye ref. saker:
Septiktømming.
Administrasjonen orienterte om problemstiling med at noen abonnenter ikke ønsker at reject-
vann tilbakeføres septiktank ved tømming. I rådmannens forslag til gebyrregulativ er følgende
nytt punkt medtatt vedrørende septiktømming:
Ved tømming av slamavskilere tilbakeføres vannet til tank (rejeet vann). Hvis abonnenten ikke
ønsker rejeet-vann tilbakeført til tank belastes abonnenten medfaktiske kostnader.

Bygging av septiktank eller tett tank til fritidsboliger.
Administrasjonen orienterte om søknad om etablering av slamavskilerltett tank fra eier av
fritidsbolig hvor det ikke er adkomst for tømmebiL. Søker opplyser at han vil ha avtale med
lokal gårdbruker om framkjøring av kloakk til offentlig vei.
Driftsutvalget konkluderte med at det er en forutsetning for å tilate etablert septiktank, tett
tank e.l. for fritidsboliger, at tank et tilgjengelig for tømming med tømmebil som benyttes i
kommunens tømmeordning.

Øvrige referater tatt til orientering.

25/14
HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018

Driftsutvalgets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

Vedlagte handlingsplan for utbedring av kommunale veier for prioden 2015-2018 godkjennes.
Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2015.

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører ørj an Kristensen

26/14
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endring:
Del 6 ((Alkoholpolitisk handlingsplan for Beiarn kommune)) er å se på som et vedlegg til
planen, og er ikke underlagt behandling i denne saken.

Enstemmig vedtatt.
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Saksordfører: Ann Rita Nybostad

Behandling:

Ann Rita Nybostad ba om at hennes habilitet ble vurdert ut fra at hun innehar skjenkeløyve.
Utvalget konkluderte med at hun er habil til å behandle saken. Dette ut fra at del 6
((Alkoholpolitisk hanlingsplam) ikke er underlagt behandling.

ørjan Kristensen ba om at hans habilitet ble vurdert ut fra at han er saksbehandler i saken.
Utvalget konkluderte med at han var inhabiL.

Rådmannens innstiling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas med de endringer som foreligger

27/14
OMSTILLING PLEIE OG OMSORG - BYGGING AV OMSORGSBOLIGER

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret;

For å videreføre nødvendig omstilingsprosess i pleie - og omsorgssektoren igangsettes
følgende:

. Med henvisning til samarbeidsavtale med Indre Salten Boligbyggelag avgir Beiarn
kommune tomt innenfor område B9 i reguleringsplan for Moldjord for bygging av 9
boliger organisert som eget borettslag. Det skal bygges 7 heldøgns omsorgsboliger
(HDO) og 2omsorgsboliger (HDU)

. Beiarn kommune forskutterer kostnader til planlegging og prosjektering, begrenset til
kr. 1.500.000,-.

. Beiarn kommune kjøper 1 heldøgns omsorgsbolig i det nye borettslaget.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.

Behandling:
Repr. Helge Osbak fremmet følgende endringsforslag:

((Saken utsettes. Det foretas ei rullering av handlingsdelen av Boligpolitisk Program for
kommunen.
Med bakgrunn i rulleringen, gjøres ei ny vurdering av boligbehov.
Videre utredes muligheter og konsekvenser av ei desentralisert ut bygging av omsorgsboliger
av samme standard som de som nå er planlagt,)

Forslaget fikk 1 stemme og falt.
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28/14
BUDSJETT 2015

UttalelselInnstiling:

Budsjettet tas til orientering med følgende tilegg til innstilingen:

Det opprettes en ny investeringspost med kr. 1.400.00,- i 2015 for oppgradering av lekeapparater og utstyr
ved Moldjord Barnehage, avdeling Moldjord og Tollå. Beløpet fordeles likt på avdelingene.

Enstemmig vedtatt.

29/14
ERVERV AV TOMT FRA GNR. 16, BNR. 50

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

1. Beiarn kommune tilbyr Arild Steensen å overta ca 1 dekar fra gnr. 16, bnr. 50 som
garasjetomt. Som begrunnelse for vedtaket er det sannsynliggjort at han har hevd på
arealet. I tilegg er det mulig å tolke bygningsrådets vedtak fra 1981 slik at at
nødvendige politiske vedtak allerede er fattet.

2. Beiarn kommune vil ikke på nåværende tidspunkt selge omsøkte ca 200 m2 til Arild
Steensen. Begrunnelsen er at arealet i dag er regulert til vei og et salg vurderes å være
mot reguleringsformålet. Forut for et eventuelt salg må konket reguleringsendring
behandles etter reglene i Plan- og bygningsloven. Da vil det være naturlig å se
arealbruken for området Storjord øst under ett.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører ørjan Kristensen.

30/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL 02.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 01. 10.14 godkjennes enstemmig.
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