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Konstituering:
Den 29. oktober 2014 ble det avholdt kommunestyremøte i Kjellerstua på Sykehjemmet. Med
bakgrunn i tilsendt innallng ønsket ordfører Monika Sande velkommen til møtet. Alle faste
medlemmer av kommunestyret møtte og det var ingen innvendinger til innallingen. Møtet ble
erklært lovlig satt.

Det var heller ingen innvendinger til sakslisten. Behandlingsrekkefølgen ble endret slik at sak
53/14 ble behandlet før sak 52/14.

Spørsmål:
Representanten Kjell Sandmo stilte spørsmål ved hvorfor det ikke var forberedt sak og
høringsuttalelse fra kommunen til forslaget om nytt Postdirektiv. Ordføreren svarte at dette
skulle sjekkes opp og at uttalelse fra Beiarn kommune vile bli utarbeidet.

Habilitet:

Ordfører avklarte at ingen av sakene til behandling var aven karakter som tilsa avklaring av
habilitet for noen av medlemmene.

Tematime:
Vegard Dypvik fra Newton Salten og Hege Sæther/Sture Moldjord fra Newton Beiarn hadde
tematime og presenterte organisering og innold i Newton. Egen presentasjon vedlegges
møtesakene.

Referater:
De tilsendte referatene ble gjennomgått. I forbindelse med innalling til representantskapsmøte
i IKS-selskapene IRIS Salten, Salten Brann og Helse- og Miljøtilsyn Salten ble ordfører
oppfordret til å fremme kommunens syn slik:
Generelt ønsker ikke Beiarn kommune at noen av IKS' ene utvider sin virksomhet og aktivitet,
ut over lovpålagte oppgaver, på en slik måte at kostnadene for kommunene øker.
IRIS SAL TEN IKS: Det forventes støtte fra IRIS-fondet til samferdselsutredningen Beiarn
kommune har tatt initiativ til sammen med Saltdal og Bodø kommuner. I tilegg håper Beiarn
kommune at det snarest installeres vekt også ved Miljøstasjonen i Beiarn.
HMTS IKS: Beiar kommune viser til den generelle kommentaren. For HMTS IKS vil denne
ha særlig gyldighet ifm. videre arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet i barnehage og
skole.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

47/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:
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Protokollen fra siste møte var signert av Tone Helbostad og Ame Larsen. Beiarn
kommunestyre godkjente protokollen.
Til å signere dagens protokoll ble Bror Hemminghytt og Håkon Sæther valgt.

48/14
FORBEREDELSER TIL SKOLESTRUKTURSAK - AL TERNA TIVER TIL
UTREDNING

Vedtak:
I den kommende saken om fremtidig skolestruktur utredes følgende forslag:

A. Som i dag: Moldjord skole 1-7 trinn og Trones skole i-io trinn
B. En skole på Trones

C. En skole på Moldjord
D. En ny skole/allhus på Storjord

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Samarbeidslista SP/BBL fremmet følgende tilegg, punkt E, til innstilingen:
E: 1.-7. trinn på Trones, 8.-10. trinn på Moldjord

Omforent justering:
Ordlyden i innledningsteksten justeres til: (d den kommende saken om fremtidig sko le struktur
utredes følgende forslag:))

Votering:
Det ble besluttet votert over innstilingen under ett og deretter separat over nytt foreslått punkt
E.
Innstilingens punkter m utredningsalternativene A,B,C og D ble enstemmig vedtatt som
innstilt.

Forslaget om også å utrede alternativ E fikk sju stemmer og falt.

Rådmannens innstiling:
I den kommende saken om fremtidig skolestruktur foreslår rådmannen at følgende fire forslag
utredes:

E. Som i dag: Moldjord skole 1-7 trinn og Trones skole 1 - 1 O trinn
F. En skole på Trones

G. En skole på Moldjord
H. En ny skole/allhus på Storjord

49/14
FOLKEHELSEPLAN 2014

Vedtak:
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Framlagte forslag til folkehelseplan godkjennes med følgende endringer:

+ Sykkelløp Beiarn i regi av IL Granli og UL V årliv
+ Volleyballtilbud i øverbygda i regi av IL Granli
+ Stormfjell arrangerer Vårjogg - (ikke bare Granli)
+ Stormfjell arrangerer Reinhornennet (ikke sammen med Granli slik det står)

Handlingsplanen/aktivitetsplanen rulleres hvert år.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Opprettinger:
+ Sykkelløp Beiarn i regi av IL Granli og UL V årliv
+ Volleyballtilbud i øverbygda i regi av IL Granli
+ Stormfjell arrangerer Vårjogg - (ikke bare Granli)
+ Stormfjell arrangerer Reinhornennet (ikke sammen med Granli slik det står)

50/14
KRSESENTERET I SALTEN

Vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale for drift av Krisesenteret i Salten.

Beiarn kommunestyre ber rådmanen, kfr kommunelovens bestemmelser på området, å
delegere myndighet til rådmannen i Bodø, innenfor rammene av vedlagte avtale. Beiarn
kommunes Krisesentertilbud skal etter dette driftes som et vertskommunesamarbeid, kfr.
kommunelovens § 28b, med Bodø kommune som vert.

Enstemmig vedtatt.

51/14
BUDSJETTREGULERING 2014

Vedtak:

Beiarn kommunes budsjett for 2014 reguleres som følger:

Rammeområde 1.1 økes med
Rammeområde 1.2 økes med
Rammeområde 1.3 A økes med
Rammeområde 1.7 økes med
EK-kap KLP (368.000-218.000)

kr. 600.000

kr. 250.000

kr. 1.036.000
kr. 500.000

kr. 150.000

Netto økning kr. 2.536.000
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Økningen finansieres med følgende:

Disp.fond 1.3 A konto 25699002
Sentral disp.fond konto 25699030

kr. 344.000

kr. 2.192.000

Sum bruk av fond/øke inntekter kr. 2.536.000

Vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Behandling:
Representanten Helge Osbak ble gitt permisjon etter behandlingen av saken og var ikke med
på resten av møtet.

Beiarn SP/Beiarn BL fremmet forslag om å tilføre R 1 .3A kr. 72.000 mindre enn bedt om i
reguleringen/innstilingen og å finansiere reguleringen uten å bruke av gevinst på finansielle
instrumenter utover budjsett. På den måten brukes av eget disp.fond på R 1.3A og
kommunestyret bes om å tømme sentralt disposisjonsfond helt for å finansiere
budsj ettreguleringen.

Votering:
Forslaget fra SP/BBL ble holdt opp mot innstillingen. Forslaget fra SP/BBL fikk da åtte
stemmer mot innstilingens sju og ble vedtatt.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes budsjett for 2013 reguleres som følger:

Rammeområde 1.1 økes med
Rammeområde 1.2 økes med
Rammeområde 1.3 A økes med
Rammeområde 1.7 økes med

kr. 600.000

kr. 250.000

kr. 1. 108.000
kr. 500.000

N etto økning kr. 2.458.000

Økningen finansieres med følgende:

Disp.fond 1.3 A konto 25699002
Sentral disp.fond konto 25699030
Rammeområde 1.9, økte finansinntekter

kr. 344.000

kr. 1. 114.000
kr. 1.000.000

Sum bruk av fond/øke inntekter kr. 2.458.000

52/14
BRØYTING AV PRIVATE VEIER 2014 - 2015 - BRØYTESATSER

Vedtak:
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Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.680
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.215
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.280
D) For de som ønsker brøying av snuplass betales et tilegg på kr. 1.180
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 21
pr.m2.

Private veger og parkeringsplasser brøyes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Representanten Andre Kristoffersen ble gitt permisjon underveis i behandlingen av saken. Han
deltok ikke i voteringen av sakene 52/14, 53/14, 54/14 eller 55/14.

Saksordfører: Anne Rita Nybostad (ikke Øyvind Sande)

53/14
BRØYTING AV PRIVATE VEGER - VURDERING OM FRITIDSBOLIGER SKAL
OMFATTES AV ORDNINGEN

Vedtak:

Dagens ordning og organisering vedrørende brøyting av private veger opprettholdes.

Fritidsboliger omfattes ikke av den private brøyeordningen.

Vedtatt med 13 mot 1 stemme.
Behandling:

Saksordfører: ørjan Kristensen (Ikke Helge som hadde fått permisjon)

Rådmannens innstiling:
Dagens ordning og organisering vedrørende brøyting av private veger opprettholdes.

Fritidsboliger omfattes ikke av den private brøyteordningen.

54/14
RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER
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Vedtak:

Beiarn kommune ser at opparbeidelse av større parkeringsplass ved RamsIqellvatnet har
allmenn interesse, og verdsetter det arbeid grunneiere og hytteforeningen har gjort for å øke
tilgjengeligheten til området.

I brev datert 05.05.13, vedrørende privatisering/nedklassifisering av Ramskjellveien, opplyses
det at grunneierne og hytteforeningen i samarbeid vil opparbeide snuplass og parkeringsplass
på Heia for 20 biler. Dette prosjektet er ikke prioritert i kommunens budsjett.

Søknad fra Ramskj ell hytteforening om å få refundert utgifter til opparbeidelse av
parkeringsplass og gangvei avslås.

Enstemmig vedtatt.

55/14
EIERMELDING/INTERKOMMUNALE SELSKAP

Vedtak:

1. Prinsipper for styring og samarbeid
Apenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv
legges til grunn som prinsipper for styring av de interkommunale samarbeidene og
selskapene.

2. Finansieringsmodell

For finansiering av interkommunale samarbeider og selskaper legges et fast grunnbeløp
som en viss % av samarbeidets/selskapets budsjetterte netto utgifter for kommende år
til grunn. Resten finansieres av eierne etter innbyggertall. Innbyggertall må alltid vektes
mest.

3. Vedtekter og selskapsavtaler

Når/dersom selskapsavtalerlvedtekter er til behandling i kommunestyrene, vil
likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende. Kommuner med mer enn
10.000 innbyggere har dobbeltstemme.

4. Informasjon om selskaper/interkommunale formelle samarbeider

Kommunene skal ha lenker til de interkommunale virksomhetene på sine hjemmesider.
Offentlige rapporter, meldinger og andre viktige dokumenter skal også finnes der.

5. Antall deltakere i representantskapene (IKS)
Det etableres en ordning der hver kommune peker ut èn representant, samt vara, som
møter med nødvendige kommunefullmakter i representantskapsmøtene.

6. Kommunal kontaktperson (IKS/formelle samarbeider)
For IKS-ene vil rådmannen eller den han bemyndiger (leder), være kommunal
kontaktperson. For øvrige samarbeidsorganer skal kommunal kontaktperson vurderes
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og i tilfelle slik utpekes, skal det bekjentgjøres hvem det er.

7. Honorar til styremedlemmer
Retningslinjer for honorar for styreverv legges til grunn, slik foreslått i
strategidokumentet. Styregodtgjørelse skal reflektere ansvaret, kompetansen og
tidsbruk for innehaver av vervet og svare til kompleksiteten og risikoen
selskapsrepresentasj onen inne bærer.

8. Eierstrategi til hvert enkelt selskap

Selskapene/samarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne prosesser som gjør rede for
formål og prioriterte fokus- og arbeidsområder. Selskapsstrateiene skal godkjennes av
eierkommunene etter anbefaling av selskaps-/samarbeidsstyrene/representantskapene.

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 -fremtidige organisering
De ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med
bakgrunn i den fremlagte rapport. Samarbeidene må komme tilbake til Regionrådet
med en avklart anbefaling om sin egen fremtidige organisering

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet
Felles utviklingsoppgaver for regionen skal ligge hos Regionrådet. Vedtektene i IRIS
må endres i samsvar med dette.

11. IRIS-fondet
De rutiner som etableres for så vel avsetning som bruk av IRIS-fondet må så i forhold
til at det er Regionrådet som er riktig aktør i forhold til felles utviklingsoppgaver.

12. Regionrådets rolle
Regionrådet skal følge de muligheter og begrensninger som følger av kommunelovens
§ 27, av rådets formålsparagraf og av til enhver tid gjeldende Saltenstrategier.
Regionrådet skal ikke la seg bruke som en tilnæmet samkommune, selv om andre
organer måtte ønske det. Om kommunene på forhånd har avklart dette gjennom vedtak,
kan regionrådet tilegges spesielle oppgaver og begrenset ansvar, men aldri slik at det
kan oppfattes som et forvaltningsorgan som bryer inn i de ordinære demokratisk valgte
forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune.

13. Stifelsene - herunder Nordlandsmuseet.
Stiftelser er selveide. Ingen stiftelser er eid av noen eller styrt av noen andre enn seg
selv - bare stiftet av noen. Denne eiermeldingen - eller andre eiermeldinger for den
del, vil bare være egnet til å omtale kommunenes samarbeid om stifteIsers innsats og
oppgaver. Man vedtar ikke eierstrategier for noe man ikke eier. A samhandle i praksis,
slik at man til enhver tid har styrer i stiftelsene som nyter respekt og tilit og bidrar til at
stiftelsen selv gjør det er noe annet.
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14. Beiar kommunestyre vil, etter at innspilene fra alle kommunene er drøftet i
regionrådet, ta endelig stiling til de interkommunale eierstrategiene.

15. Den kommunale samlede eiermeldingen vil bli fullført og fremmet til behandling etter
at de interkommunale strategiene er vedtatt. Dette med tanke på samordning og en mest
mulig lik holdningleierpolitikk.

Behandling:

Det ble votert over hvert punkt i innstilingen.

For pkt. to om finansiering fremmet ordfører endringsforslag slik tillegg:
Dette prinsippet skal gjelde for nye samarbeider. For eksisterende samarbeider ønsker Beiarn
kommune å beholde den kostnadsfordelingen man har.

For pkt. sju om honorar til styremedlemmer fremmet representanten ørjan Kristensen forslag
om likt honorar for styreverv i alle IKS-selskapene. Dette forslaget fikk fire stemmer og falt.

Pkt. 9 om honorar er kommet dobbelt og tas ut slik at pkt. 10 bli pkt 9 mv.
Nytt pkt. 14: Beiarn kommunestyre vil, etter at innspilene fra alle kommunene er drøftet i
regionrådet, ta endelig stiling til de interkommunale eierstrategiene.

Nytt pkt. 15: Den kommunale samlede eiermeldingen vil bli fullført og fremmet til behandling
etter at de interkommunale strategiene er vedtatt. Dette med tanke på samordning og en mest
mulig lik holdningleierpolitikk.

Rådmannens innstiling:

1.Prinsipper for styring og samarbeid
Apenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til
grunn som prinsipper for styring av de interkommunale samarbeidene og selskapene.

2Finansieringsmodell
For finansiering av interkommunale samarbeider og selskaper legges et fast grunnbeløp som
en viss % av samarbeidetsiselskapets budsjetterte netto utgifter for kommende år til grunn.
Resten finansieres av eierne etter innbyggertalL. Innbyggertall må alltid vektes mest.

3. Vedtekter og selskapsavtaler
Når/dersom selskapsavtaler/vedtekter er til behandling i kommunestyrene, vil likelydende
vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende. Kommuner med mer enn 10.000 innbyggere
har dobbeltstemme.

4.Informasjon om selskaper/interkommunale formelle samarbeider
Kommunene skal ha lenker til de interkommunale virksomhetene på sine hjemmesider.
Offentlige rapporter, meldinger og andre viktige dokumenter skal også finnes der.
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5.Antall deltakere i representantskapene (IKS)
Det etableres en ordning der hver kommune peker ut èn representant, samt vara, som møter
med nødvendige kommunefullmakter i representantskapsmøtene.

6.Kommunal kontaktperson (IKS/formelle samarbeider)
For IKS-ene vil rådmannen eller den han bemyndiger (leder), være kommunal kontaktperson.
For øvrige samarbeidsorganer skal kommunal kontaktperson vurderes og i tilfelle slik utpekes,
skal det bekjentgjøres hvem det er.

7.Honorar til styremedlemmer
Retningslinjer for honorar for styreverv legges til grunn, slik foreslått i strategidokumentet.
Styregodtgjørelse skal reflektere ansvaret, kompetansen og tidsbruk for innehaver av vervet og
svare til kompleksiteten og risikoen selskapsrepresentasjonen innebærer.

8.Eierstrategi til hvert enkelt selskap
Selskapenelsamarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne prosesser som gjør rede for formål
og prioriterte fokus- og arbeidsområder. Selskapsstrateiene skal godkjennes av
eierkommunene etter anbefaling av selskaps-/samarbeidsstyrene/representantskapene.

9.Honorar til styremedlemmer
Strategidokumentets anbefaling skal følges.

10.Samarbeide etter kommunelovens § 27 -fremtidige organisering
De ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den
fremlagte rapport. Samarbeidene må komme tilbake til Regionrådet med en avklart anbefaling
om sin egen fremtidige organisering

l1.Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet
Felles utviklingsoppgaver for regionen skal ligge hos Regionrådet. Vedtektene i IRIS må
endres i samsvar med dette.

12 IRIS-fondet
De rutiner som etableres for så vel avsetning som bruk av IRIS-fondet må så i forhold til at det
er Regionrådet som er riktig aktør i forhold til felles utviklingsoppgaver.

13.Regionrådets rolle
Regionrådet skal følge de muligheter og begrensninger som følger av kommunelovens § 27, av
rådets formålsparagraf og av til enhver tid gjeldende Saltenstrategier. Regionrådet skal ikke la
seg bruke som en tilnæmet samkommune, selv om andre organer måtte ønske det. Om
kommunene på forhånd har avklart dette gjennom vedtak, kan regionrådet tilegges spesielle
oppgaver og begrenset ansvar, men aldri slik at det kan oppfattes som et forvaltningsorgan
som bryer inn i de ordinære demokratisk valgte forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune.

14. Stifelsen e - herunder Nordlandsmuseet.
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Stiftelser er selveide. Ingen stiftelser er eid av noen eller styrt av noen andre enn seg selv -
bare stiftet av noen. Denne eiermeldingen - eller andre eiermeldinger for den del, vil bare være
egnet til å omtale kommunenes samarbeid om stifteIsers innsats og oppgaver. Man vedtar ikke
eierstrategier for noe man ikke eier. A samhandle i praksis, slik at man it lenhver tid har styrer
i stiftelsene som nyter respekt og tilit og bidrar til at stiftelsen selv gjør det er noe annet.
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