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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FORMANNSKAPET
Møterommet, kommunehuset
13.10.2014 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
Heidi Larsen
André Kristoffersen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

Tematime:
Besøk fra Solbakk Tre AlS ved styreleder m/fl.

REFERATER

36/14 14/522
GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.09.14 OG 24.09.14 -
FORMANNSKAPET

37/14 14/539
RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV
UTGIFTER

38/14 13/76
KRSESENTERET I SAL TEN

39/14 14/437
BUDSJETTREGULERING 2014



40/14 14/542
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

41/14 12/756
BEIARN KOMMUNE OG SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS

Beiarn kommune. 08.10.2014

Monika Sande

ordfører



Saksnr
Løpenr

12/423-9
4529/14

12/423-10
4531/14

14/258-11
4934/14

13/367-2
5078/14

13/633-4
5115/14

13/662- 1 7

5124/14

12/1003-19
5125/14

14/308-12
5165/14

REFERERES FRA
DOKUMENT JOURNAL

Dato: 01.01.2014-08.10.2014 Utvalg: FSK Formannskapet

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

03.09.2014 SAD/RAD/OPN 254
Sparebank L Nord Norge
AVKASTNINGSRAPPORT AUGUST 2014

03.09.2014 SAD/RAD/OPN 254
Sparebank L Nord Norge
AVKASTNINGSRAPPORT AUGUST 2014

24.09.2014 ORD//MS X03
TV-aksjonen 2014 v/Gudbjørg Navjord
TV AKSJONEN 2014 - KIRKENS NØDHJELP

02.10.2014 TEK//FM SOO
Nordlandsnett
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED
KRAFTSYSTEMUTREDNING FOR MIDTRE NORDLAND 2016 - 2035

03.10.2014 SAD/RAD/OPN 260
Fauske kommune v/ Tom Seljeås
KONSULENTBISTAND FORSIKRIG

03.10.2014 SAD/RAD/OPN Q60
Salten Regionråd
VEDR. SØKNAD TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE OM
PROSJEKTSTØTTE - NYE VEGLØSNINGER pA DELER AV FV 813
OG FV 812.

03.10.2014 SAD/RAD/OPN 065
LVK
MEDLEMSHØRIG I L VK - LANDSTYRETS FORSLAG TIL ENDRIG
AV VALGORDNING.

07.10.2014 SAD/RAD/OPN
NKnett v/ Vemund Kristiansen
NKNETT TIL BEIARN

064



Sak 36/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.09.14 OG 24.09.14 - FORMANNSKAPET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
14/522

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

36/14 Formannskapet
Møtedato
13.10.2014
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Sak 37/14

RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Frank R. Movik
14/539

Arkiv: Q 1 1

Saksnr.: Utvalg

37/14 Formannskapet
Møtedato
13.10.2014

Rådmannens innstiling:

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

I brev datert 05.05.13, vedrørende privatiseringlnedklassifisering 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 Ramskjell hytteforening om å få refundert utgifter til opparbeidelse av
parkeringsplass og gangvei avslås.

Saksutredning:
I brev datert 15.08.14 fra Ramskjell Hytteforening søkes det om å få refundert utgifter betalt til
Bodø Transportservice i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass og gangvei ved
Ramskjellvatnet, samt gebyr tilknytte byggesaksbehandling. Det søkes refundert et beløp på
kr. 30937,50.

Bakgrunn:
I forbindelse med klassifisering av Ramskjellveien oversendte Ramskjell Hytteforening
05.05.13 brev til Beiarn kommune. Hytteforeningen ønsket å fokusere på det positive med
fortsatt allmenn tilgjengelighet til Ramskjell, og kom med innspill på tiltak som kunne grunngi
å omgjøre tidligere privatiseringsvedtak. Blant disse tiltakene var at grunneierne og
hytteforeningen i samarbeid ville opparbeide snuplass og større parkeringsplass på Heia ved
Ramskjellvatnet.

I september 2013 vedtok Beiarn kommunestyre nye kriterier for klassifisering av kommunale
veier. Med bakgrunn i disse kriteriene ble det i februar 2014 fremlagt ny politisk sak hvor alle
kommunale veier, samt private veier omfattet av omklassifisering i 2012, ble gjennomgått på
nytt. I vedtak i februar 2014 bestemte kommunestyret bL.a. å tilby Ramskjellveien opptatt som
kommunal vei. Vedtak ble gjort med bakgrunn i de allmenne interessene som ligger i
Ramskjellveien, og kommunestyret var kjent med de tiltak som var gjort av grunneiere og
hytteforeningen for å øke tilgjengeligheten til området.

Vurdering:
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Sak 37/14

Bedre parkeringsforhold er et viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten til Ramskjellvatnet og
områdene rundt. Det er allikevel et viktig moment at arbeidet ble gjennomført i en periode
hvor Ramskjellveien var privat, og bL.a. med bakgrunn i å få kommunen til å omgjøre sitt
vedtak om privatisering av veien. Opparbeidelse av parkeringsplass ved Ramskjellvatnet har
heller ikke vært prioritert i kommunens budsjetter.

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen at søknad om refusjon av utgifter avslås.

Kommunestyret har fattet vedtak om tilbakebetaling av utlegg til et annet veilag som kan
vurderes å være i noenlunde samme situasjon som Ramskjell Hytteforening. Fra
administrasjonens side må vi likvel legge frem de faglige momentene vi mener tilhører i hver
enkelt sak.

Vedlegg: Søknad datert 15.08.14
Brev datert 05.05.13.
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Teknisk avdeling

vI kommunalleder Frank R. Movik

1 4 AUG 2014

Beiarn kommune

Ark kode ~=U-1t---'_..

Ark. kode S

Avdeling --"--

Kassasjon

8110 Moldjord
15.08.2014

Søknad om refusjon av utgifter

Ramskjell hytteforening er meget takknemlige for at Beiarn kommune har
vedtatt å oppta Ramskjellveien som kommunal vei igjen.

I forbindelse med den prosessen som skjedde i forkant av dette vedtak
gjennomførte Ramskjell hytteforenings et arbeid med å legge forholdende til
rette for almen ferdsel til Ramskjell og området inn til nasjonalparken. Det ble
blant annet ryddet skog langs stien inn til Tinnesset og bygget ny gapahuk på
Heia. I tillegg ble parkeringsforholdene på Heia utvidet og forbedret. Arbeidet
med ny parkeringsplass og gangvei til friluftsområde ble i all hovedsak gjort på
dugnad av hytteeierne.

I forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplassen og gangvei ha,dda

Ramskjell hytteforening en del utgifter i forhold til innleie av anleggsmaskin og
innkjøp av masser.

Ramskjell hytteforening søker med dette om å få refundert utgifter som er
betalt til Bodø Transportservice kr. 30937,50. InkL. i dette beløpet inngår kr
2750,- som gjelder byggesøknaden for parkeringsplassen på Heia.

Dersom Beiarn kommune ser positivt på vår søknad kan beløpetinnbetales til
Ramskjell hytteforening konto: 4509 3144558.

Mvh

~L ~~~-~ e,
Benthe Westgaard
Leder Ramskjell hytteforening

Kopi: Kasserer Bård Kvæl.



Ramskjell Hytteforening
vi Benthe Westgaard
Bringebærveien 5, 8026 Bodø

U 6 MAI 2013
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Beiarn kommune

v/Ordfører Monica Sande

v/Rådmannen Ole Petter Nybakk

VEDRØRENDE PRIVATISERING!NEDKLASSIFISERING AV RAMSKJELLVEIEN

Det vises til kommunens privatiseringsvedtak av 10.05.2012. Etter kommunens vedtak om â ovenøre
den kommunale drift av Ramskjellveien til private har det hersket stor uro blant de som er brukere av
veien,

Veiens utforming er utfordrende, og er et for stort ansvar for et veilag å drifte og vedlikeholde. På
denne bakgrunn ble det den 27.03.2013 besluttet å etablere en hytteforening som skal ivareta
hytteeiernes interesser. ((Arbeidsgruppen for Ramskjellveiem) er avviklet dvs. hytteeierne trekker seg
ut av tidligere arbeidsgruppe som ble opprettet etter informasjonsmøtet på Larsos skole 20.10.12.

Hytteforeningen i Ramskjell har siden arbeidet med å komme í dialog med grunneierne og Beiarn
kommune. Vårt hovedmål er at kommunen skal se verdien av at Ramskjellområdet fortsatt er åpen
for allmenn ferdsel og en viktig brikke i kommunens næringsutvkling og folkehelsearbeid. Slik vi ser
det er Ramskjel området et attraktivt og viktig friluftsområde foi' hele befolkningen i kommunen. Det
er en av innfartsårene ti Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark og det ligger et stort potensiale i ä utvikle
område ytterligere.
Friluftslivskartleggingen som er gjennomført i samarbeid med Beiarn kommune og Salten friluftsråd
viser at Ramskiellområdet er et meget vikti~ friluftsområde. Med bakgrunn i dette mener
hytteforeningen at Ramskjellveien bør være et kommunalt ansvar.

Hytteforeningen ønsker å fokusere på det positive med fortsatt allmenn tilgjengelighet til Ramskjell
og ønsker ã komme med ¡nnspill og tiltak som kan gi Beiarn kommune gode grunner til å omgjøre
tidligere privatiseringsvedtak.

Hytteforeningen vil i samarbeid med grunneierne på Ramskjell gjennomføre følgende tiltak:
1. Opparbeide snuplass og offentlig parkeringsplass på Heia til 20 biler i tillegg til parkering for

eksisterende hytter. Parkeringsplassen merkes med off. parkeringsskilt (blått P-skilt). Ønsker
det offentlge at det etableres toalett i forbindelse med parkeringen, vil dette kunne inngå
som en del av tilretteleggingen ved at grunn tilvises.

2. Informasjonsskilt om nasjonalparken, turstier og annen info vedr. fiskekort og båtutleie
3. Det etableres to gapahuker for allmenn benyttelse. En i hver ende av vannet.

4. Vei forbi gårdene flyttes til en enklere trasé som legges mellom dagens vei og øvre skogsvei,
Dette for ä sikre fri ferdsel for allmenheteo, hytteeiere og grunneiere.

S. Tilstrekkelige parkering for hytteeiere j området opparbeides i henhold til reguleringsplan.
6. Grunneierne er positive og godkjenner forslaget om å etablere preparert skitrasè fra tunnel

til ny parkerfngsplass på Heia.
7. Ramskjell Hytteforening inngår avtale med kommunen vedrørende brøyting.



Grunneierne i RamskjeJl har forpliktet seg gjennom skriftlige avtaler til å avgi grunn og delta på
ovennevnte tiltak.

Alle hytteeierne ¡ Ramskjell har bekreftet skriftlig at de støtter ovennevnte titak og ønsker å bidra
både økonomisk og gjennom dugnadsarbeid for å tilrettelegge Ramskjellområdet bedre for alle
innbyggere i kommunen.

Det er innhentet uttalelse fra lag/foreninger og skoler/barnehager som støtter opp om at Ramskjell
området er/vil være en viktig del av kommunens tilbud når det gjelder friluftsliv og næringsutvikling.

Vi håper Beiarn kommune ser positivt på våre forslag og serverdien av at RamskjelJområdet blir mer
tilgjengelig for hele lokalsamfunnet.

Ramskjell Hytteforeningen i samarbeid med grunneierne vil med dette anmode Beiarn kommune om
å omgjøre tidligere privatiseringsvedtak av Ramskjellveien.

Vi ber om at saken tas opp til ny politisk vurdering så snart det er mulig, helst før sommeren 2013.

Bodø 5.mai 2013

Mvh

Styret for Ramskjell HYttef~~e~1

Karsten Nestvold ~~
Bjørn Antonsen

Bård Kvæl ~)\\ ~&.\

Helge Danielsen

BentheWestgaard~ l~~~

Vedlegg:

. Underskrevet avtale fra John Ramskjell

. Underskrevet avtale fra Arild Ingvaldsen og Svein Ingvaldsen

. Uttalelser fra lag/foreninger og skole/barnehage

Kopi: Plan og Ressursutvalg) Beiarn kommune

Hytteeierne ¡Ramskjell



Sak 38/14

KRSE SENTERET I SAL TEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/76

Arkiv: H43

Saksnr.: Utvalg

3 8/14 Formannskapet
Møtedato
13.10.2014

Rådmannens innstiling:

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

Beiarn kommunestyre ber rådmannen, 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.

Saksutredning:
Bodø kommune gjennomførte allerede i desember 2010, en omorganisering av Krisesenteret i
Bodø, hvor blant annet Beiarn hadde en samarbeidsavtale.

Bodø kommunes vedtak av 9. desember 2010 PS-sak 10/137, lød:

Drifen av Krisesenteret i Bodø videreføres til Krisesenteret i Salten etter
Vertskommunemodellen i kommunelovens § 28b, med Bodø som vertskommune.

Etter tilsyn fra Fylkesmannen er det avdekket at nødvendig ny samarbeidsavtale ikke har fått
sin formelle behandling hos nabokommuner og at oppdaterte samarbeidsavtaler ikke er
inngått. Vi har nå mottatt ny samarbeidsavtale. Denne vedlegges.

Vurdering:
Behandlingen må på dette tidspunktet anses som en nødvendig formalitet. Rådmannen har hatt
jevnlig kontakt med Bodø kommune og tør bekrefte at aktuelle og faktiske tjenestemottakere
ikke har lidd under mangelen på inngått ny samarbeidsavtale med formelle vedtak.

Signering av samarbeidsavtale må utestå til kommunestyret forhåpentlig fatter nødvendig
godkjenningsvedtak og instruerer rådmannen til å videredelegere ansvaret til rådmannen i
Bodø.

Vedlegg:
Samarbeidsavtale for drift av Krisesenteret i Salten.
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bodø
KOMMUNE

Helsekontoret

Beiarn kommune Dato: ...."....,........................."..............,...23.09.2014
Saksbehandler: .............................. Vibeke Nikolaisen
Telefon direkte: ..........................................75555461
Deres ref.: ....................................................... ((REF))
Løpenr.: ...............................,..................59992/2014
Saksnr.lvår ref. ........................................ 2010/7425
Arkivkode: . .....,.................. ......... ............."....., ..... 233

Samarbeidsavtale mellom Beiarn kommune og Bodø kommune
om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten

Bakgrunn:
Forespørsler fra Beiarn kommune om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten.
(ætableringen av Krisesenteret i Saltem)
Kommunestyret i Bodø kommune behandlet den 9.desember 2010 PS-sak 10/137 med følgende
vedtak:
"Drifen av Krisesenteret i Bodø videreføres til Krisesenteret i Salten etter vertskommunemodellen i
kommunelovens §28b, med Bodø kommune som vertskommune. "

Avtalen
Avtalen er basert på kommunelovens paragraf 28a, vertskommunemodellen og gjelder i to år fra
01.07.2014 med mulighet til forlengelse. Det inngås med dette avtale om etablering og drift av
krisesenter i Salten mellom følgende kommuner:
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Værøy og Røst.
Nå også med Lurøy og Rødøy kommune i en prøveperiode på to år.
Avtalen administreres av Bodø kommune som vertskommune. Samarbeidet er regulert i
kommunelovens paragraf 28b.

Formål
Krisesenteret i Salten skal yte hjelp til kvinner, menn og barn som lever i uverdige forhold med
noen av sine nærmeste, ogl eller som blir utsatt for overgrep eller krenk:e1ser. Hjelp ytes i form av
råd og veiledning knytet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging.
Krisesenteret i Salten skal, der det er mulig, kunne følge opp kvinner, menn og barn i
reetableringsfasen. Tilbudet gjelder ikke barn som kommer alene. Krisesenteret kan tilby et
beskytet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten skal formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet både i vertskommunen
og i brukerens hjemkommune. Krisesenteret i Salten skal samarbeide med andre aktuelle etater.
Krisesenteret skal også drive opplysningsarbeid med hensikt å forebygge og redusere vold og
overgrep i samfunnet. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er en
viktig oppgave.

1. Organisering, retningslinjer og instrukser
Styringsgruppe representert ved rådmannen i de enkelte kommuner, skal behandle og vedta årlig
virksomhetsplan og budsjett for Krisesenteret i Salten. Leder av rådmannsgruppa velges av
rådmenneiie og kan rullere mellom kommunene. Forslag til budsjett utarbeides av rådmannen i
Bodø. Budsjettforslaget skal foreligge til behandling og vedtak i rådmannsgruppa (styringsgruppa)

Helsekontoret
Postadresse:
Postboks 319,8001 Bodø
Besøksadresse:
Moloveien 20, 8003 Bodø

Telefoner:
Sentralbord: 75 55 50 00

Ekspedisjon: 75 55 54 60

Telefax:

Elektroniske adresser:
postmottak(§bodo, kommune. no
vibeke .nikolaisen(§bodo. kommune. no

ww.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972418013
Bankkonto:
4500 55 00080



innen 1 . september hvert år. Øvrige retningslinjer, organisering og instrukser er nedfelt i vedlagte
reglement som de deltakende kommuner har sluttet seg tiL.

2. Lokalisering
Bodø kommune skal være vertskommune og ha arbeidsgiveransvar for leder av Krisesenteret i
Salten. Bodø kommune stiler nødvendig utstyr for driften til disposisjon.

3. Styringsgruppe
Rådmennene i deltakende kommuner er styringsgruppe for Krisesenteret i Salten.

4. Budsjett og kostnadsfordeling
Rådmannen i vertskommunen er budsjettansvarlig for Krisesenteret i Salten. Bodø kommune
oppretter et eget kostnadssted for krisesenteret og er regnskapsfører. Kostnadene fordeles på de
enkelte kommuner. Det utarbeides budsjett for Krisesenteret i Salten innen 1 .september hvert år.
Kostnadene fordeles på kommunene med % vis fordelingsnøkkel basert på folketall pr. 1.januar
hvert år for dekning av kostnader. De enkelte kommuner faktureres a konto pr. 31 .mars hvert år.
Årsoppgjør gjøres pr. 31 .desember.

5. Varighet og oppsigelse
· Denne avtalen gjelder fra og med 01.10.2014 til og med 01.03.2016.
· Denne avtalen kan sies opp
· Den enkelte kommune kan si opp avtalen med 1 års skriftlig varseL. Oppsigelsestiden

knytes til budsjettår
. Oppsigelse kan kun skje med virknng fra 1. januar. Endringer i avtalen kan skje årlig og i

sammenheng med budsjettarbeidet
. Oppløsning av Krisesenteret i Salten kan gjøres av den enkelte kommune ved

rådmannen/eventuelt etter kommunestyrevedtak. Ved oppløsning vil hver av avtalepartene
(kommunene) være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketall ved siste
årsskifte.

Med hilsen

Stian Wik Rasmussen
Leder for Helsekontoret i Bodø kommune

Rådmann i Beiarn
kommune

Rådmann i Bodø kommune

Ole Petter Nybakk Rolf Kåre Jensen

Vedlegg:
Instruks for daglig leder
Reglement for krisesentertilbud i Salten

Samarbeidsavtale mellom Beiarn kommune og Bodø kommune om faglig tilknytning til Krisesenteret i Salten2 av2 .



Sak 39/14

BUDSJETTREGULERING 2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/437

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

39/14 Formannskapet

Møtedato
13.10.2014

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 fondløke inntekter kr. 2.458.000

Bakgrunn:

Rådmannen legger med dette frem budsjettreguleringssak for 2014.

Som varslet gjennom siste økonomirapport, er situasjonen for særlig rammeområde 1.1,
Sentraladministrasjonen og 1 .3A, Helse- og sosial utfordrende. Nå viser det seg at det også er
utfordringer knyttet til rammeområde 1.2, skole- og barnehage og rammeområde 1.7, næring.

Saksutredning:

Rammeområde 1.1 Sentraladministrasjonen
Budsjettramme for 2014 er på kr. 9.066.000.

Sentraladministrasjonen ligger an til et overforbruk på ca. 600.000. Av dette er de ikke i stand
til dekke noen ting over eget disposisjonsfond som er tomt.

Overforbruket skyldes økt annonsering og kostnader til rekrutteringer som er kostnadsført på
rådmannens kontor der også lisenser ogkontingenter er feilbudsjettert. Noe økte kostnader til
politisk styring blir det også. Innenfor økonomiavdelingen er det overforbruk på lønn i
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forbindelse med nye arbeidstakere og merarbeid med innføring av nytt lønns- og
fakturasystem.

Rammeområde 1.2, Skole- og barnehage
Budsjettramme for 2014 er på kr. 22.149.000

Skole- og barnehagen har en teknisk budsjetteringsfeil på kr. 250.000 som det ikke har vært
driftet for å finne dekning for. Rådmannen mener det ellers er mulig å holde budsjettrammen,
men stram styring er helt avgjørende for ikke å ha behov for inndekning utover de nevnte
250.000. Skole- og barnehage har ingen opparbeidet buffer da eget disposisjonsfond er på kr.
O. Barnehagen klarer å drifte innenfor sin tildelte del av rammen.

RaIDmeområde 1.3 A, Helse- og sosial
Budsjettramme for 2014 er på kr. 11.460.000.

Helse- og sosial ligger an til et overforbruk på kr. 1.108.000. Overforbruket kommer i
hovedsak av ikke budsjetterte merkostnader til kommunens medfinansiering ved bruk av
somatiske spesialisthelsetjenester. Her har man nok i realiteten feilbudsjettert for de reelle
kostnadene ser ikke ut til å bli vesentlig høyere enn faktiske kostnader for året 2013.
Underdekningen er på 555.000 på dette området. Lønn vikarer og overtid på legekontoret
representerer merforbruk på 170.000, men også på barnevernsområdet er det et betydelig
overforbruk med ca 500.000.

Rammeområde 1.3 B, Pleie- og omsorg
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 35.193.000.

Pleie- og omsorg ser ut til å klare å holde budsjettet for 2014. Som for skola- og barnehagen er
dette svært viktig da man ikke har noen reserver i eget disposisjonsfond.

Rammeområde 1.5, Landbruk, kultur og miljø
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 5.686.000

Budsjettet er regulert innenfor tildelt ramme. Eget disposisjonsfond utgjør pr. årsskiftet kr.
884.443.

Rammeområde 1.6 teknisk avdeling
Budsjettrammen for 2014 er på kr. 6.641.000

Budsjettregulering er gjennomført i balanse, men med noe justering mellom ulike
ansvarsområder. Eget disposisjonsfond utgjør pr. årsskiftet kr. 359.150
Rammeområde 1.7 Næring.
Budsjettområdet skal etter vedtatt budsjett tilføre kommunens regnskap kr. 3.425.400
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Dette rammeområdet finansieres med bruk av næringsfond med unntak av salg av
konsesj onskraft.

Vi varsler likevel at aktiviteten er høyere enn budsjettert og at både innenfor utlån og
driftsstøtte til SNU er fattet vedtak og benyttet vesentlig mer enn opprinnelig budsjettert. Nivå
på næringsfondet er omtalt tidligere. Vi ligger ikke an til å styrke dette, slik intensjonen var i
budsjett og slik omtalt i behandlingen av årsoppgjøret for 2013.

Under dette rammeområdet hører også inntekter fra konsesjonskraft. Selv om inntektene er
budsjettert 1,5 mill lavere enn tidligere år - til nivå 4,5 mil i netto inntekt, så ser det ikke ut til
at vi når budsjettmålet. Dette skyldes lave kraftpriser over lang tid og lave fremtidsprognoser
på prisen på kraft. Kommunens avtale om deling 50/50 med fylkeskommunen på en del av
netto gevinsten på konsesjonskraft er den mest usikre og den vi har minst informasjon om
underveis i budsjettåret. Vi må revurdere nettoinntekten til kr. 4,0 milL. Siden nettogevinsten
inngår i den kommunale driften og det ikke er noe å hente på konsesjonskraftfondet må det
finnes dekning for samme beløp, kr. 500.000 i budsjettreguleringen.

Rammeområde 1.8 Skatt og rammeoverføring.
Vi finner ikke noe grunnlag for netto budsjettregulering på dette området. Både skatteinntekter
og rammeoverføringene fra Staten står rimelig godt i forhold til budsjettet når vi tar hensyn til
korrelasjonen innbakt i inntektssystemet for kommuner. Den noe økte skatteinngangen gir som
kjent utslag i mindre inntektsutjevning.

Rammeområde 1.9 Renter og avdrag, finans.
Siste måneds avkastning va marginalt positiv. På årsbasis er budsjettert med netto gevinst på
10.320.922 fra finansielle instrumenter. Vi tror på ca kr. 2,0 mil mer, med de signaler vi leser
i markedet pr nå. Budsjettet reguleres opp med kr. 1. mil av forsiktighetsgrunner. Dette legges
til grunn når vi i denne saken må finansiere merforbruk/mindreinntekt på kr. 2.458.000 utover
opprinnelig vedtatt budsjett.

Generelle kommentarer:
Før reguleringen er status på sentralt disposisjonsfond kr. 2.192.000. Av dette tilrås 1.114.000
brukt til finansiering av merforbruk/mindreinntekt i denne saka.

Følgende prinsipper er lagt til grunn når det gjelder finansiering av merforbruk. Først skal eget
disposisjonsfond benyttes for dem som har eget fond og egen merforbruk/mindreinntekt. Så
kan sikre merinntekter fra skattIramme og finans benyttes. Deretter sentralt disposisjonsfond så
langt tilrådelig, før en tilslutt må benytte disposisjonsfond fra andre avdelinger.
Merforbruk/mindreinntekten på 2.458.000 utgjør 2,8 % av budsjett til fordeling drift og 2,1 %
av sum budsjetterte driftsinntekter. Dette er et større avvik enn rådmannen liker.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Bjørnar Brændmo
14/542

Arkiv: 140

Saksnr.: Utvalg

40/14 Formannskapet
Møtedato
13.10.2014

Rådmannens innstiling:
Planprosess for Strategisk Næringsplan vedtas slik det fremkommer av vedlegg.

Saksutredning:
Arbeidet med en Strategisk Næringsplan for Beiarn kommune er kommet i gang og for å
formalisere prosessen er det viktig at dette arbeidet forankes politisk.

I prosessplanen er også formannskapet foreslått som styringsgruppe for dette arbeidet, da
formannskapet også er kommunens næringsstyre. Formannskapet vil bli jevnlig informert om
fremdrift i arbeidet og skal noe besluttes i prosessen er det styringsgruppen som tar den
endelige avgjørelsen.

Bakgrunn:
Politikerne har etterlyst en Strategisk Næringsplan, for å kunne ha en langsiktighet i arbeidet
med næringsutvikling i kommunen.

En fagplan som dette vil etter vår vurdering ikke følge plan-og bygningslovens bestemmelser
om prosess. Målet må være at Strategisk Næringsplan skal være retningsgivende for
kommunens arbeid innenfor næringsrelatert virksomhet. Strategisk Næringsplan skal også
være et aktivt arbeidsdokument for administrasjonen, det politiske miljø og ikke minst
kommunens næringsliv.

Gjennom en Strategisk Næringsplan søkes det å etablere et forum for tett og konstruktivt
samarbeide og dialog mellom kommunen og næringsliv. Prosessen må også være bevisst på, at
skal Strategisk Næringsplan bli det ønskede dokument, må den være enkel i formen, lett
forståelig og enkel håndterbar. Den må basere seg på realistiske forutsetninger og nedfelte
tiltak må være konkete og lett målbare. Både når det gjelder gjennomføring og kostnader.

Vedlegg:

Strategisk Næringsplan prosess
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Beiarn kommune

Strategisk Næringsplan prosess 2014/2015

Forslag til organisering og gjennomføring av prosess

((Vi vet ikke hvor vi skal- men vi beveger oss i alle fall))

i\r-/ Q J



~ Ny strategisk næringsplan for Beiarn kommune

. Vi må bli enige om nå-situasjonen.

- Hvilke fortrinn har vi ?

- Hva er flaskehalsene?

. Vi må definere felles målsetting og være enige om den.

. Hvordan når vi våre målsettinger og hvilke tiltak må iverksettes

for å komme i måL.

. Det må etableres prosjektgruppe/prosessgruppe.



Næringsutviklingsarbeidet i kommunen i dag.

o Arbeidet er i stor grad ad hoc preget og mangler langsiktig strategi
o Politisk og administrativt fokus blir på enkeltsaker.

o Uavklarte roller

o Men det som vedtas politisk blir gjennomført.

. De viktigste aktørene i næringsarbeidet i kommunen er :

o Ordføreren

o Rådmann som øverste administrative leder

o Landbruksansvarlig, som faglig myndighet på landbruksrelatert

virksomhet og næringskonsulentens nærmeste overordnede.

o Næringskonsulenten

o SNU. Næringsselskapet som kommunen er medeier i.

o Beiarn Næringsforum

o Øvrige næringsaktører og organisasjoner

o Andre offentlige og private samarbeidspartnere



Bakgrunnsinformasjon

o Kommuneplanens samfunnsdel, som nylig er vedtatt

o Langtidsbudsjett

o SSB

o

o



2.

3.

Beskrivelse av prosess

1.
Innsamling av data og informasjon

Beskrive dagens situasjon

Oversikt over igangsatte og planlagte tiltak og prosesser

Involvering av aktørene (næringsliv og politisk)

Visjon og strategi

Avklare styrker og svakheter

Hvilke muligheter har vi

Definere mål og delmål

Prioriteringer

Drøftingsmøter med politikk og næring

Utarbeide konkret(målbar) handlingsplan

Politisk sluttbehandling



Fremdrift:
Oppstart prosess oktober 2014 - med politisk vedtak mai/juni 2015

1. Forslag til prosess legges frem for formannskapet i oktober 2014

2. Prosjekt/prosess gruppen starter arbeidet med hovedvekt på :

o SWOT analyse ut fra det bakgrunnsmateriell som foreligger

o Forslag på konkrete tiltak

o Mulighetsvurdering og måldefinisjon

3. Forslag til dokument utarbeides

4. Høringsprosess mot alle involverte parter gjennomføres, også politisk

5. Endelig dokument ferdiggjøres

6. Politisk behandling mai/juni 2015



Organisering

Styringsgruppe : Formannskapet

Prosjektleder : Næringskonsulenten

Prosjektgruppe: Styret i Beiarn Næringsforum

Prosjektgruppa knytter til seg den kompetansen de finner nødvendig

Kostnader

Det avsettes kr. 50.000.- fra næringsfondet til dekning av kostnader.

Internarbeider Beiarn kommuner, stipulert til kr. 30.000.- holdes utenom.
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BEIARN KOMMUNE OG SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS

Saks behandler:

Arkivsaksnr. :
Ole Petter Nybak
12/756

Arkiv: 255

Saksnr.: Utvalg

41/14 Formannskapet
Møtedato
13.10.2014

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling. Behandling skjer i lukket møte jfr. kommunelovens § 31.

Saksutredning:

Saken fremmes i forbindelse med forestående møte mellom SKS og Beiarn kommune om vårt
eierskap til Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU). På møtet vil kommunen være representert
med ordfører og rådmann.

Av agendaen fremgår at møtet skal drøfte;
kommunens forventninger til SNU,
hva kommunen ser for seg at selskapet skal konsentrere sin kapasitet om,
hvilket engasjement kommunen, gjennom sitt eierskap vil ha.

Agendaen utfordrer kommunen til å gi klare signaler på et innsatsområde som er svært viktig,
men som ligger til et aksjeselskap og derved utenfor direkte demokratisk kontroll. De
signalene og svarene kommunen skal gi på møtet bør derfor være politisk forankret på
forhånd. Bare slik kan selskapet legge kommunens svar til grunn for sin videre behandling i
sine styrende organer.

Bakgrunn:

Beiarn kommune eier 19 % av aksjeselskapet Sjøfossen Næringsutvikling (SNU).

Allerede ved etableringen av SNU, i 2005, var Sjøfossen Energi AS majoritetseier. Gjennom
senere kapitalutvidelse kom SKS inn på eiersiden og etter at SKS kjøpte Sjøfossen Energi AS i
2013 er eierskapet til SNU ytterligere tydeliggjort. SKS er hovedeier i Sjøfossen
Næringsutvikling AS.

SNU har på flere måter orientert Beiarn kommune om de muligheter og utfordringer de står
ovenfor. For tiden er manglende frisk investeringskapital, begrensede driftsbudsjetter og
mindre arbeidskapasitet alvorlige signaler til kommunene Gildeskål og Beiarn. Det er i disse
kommunene selskapet er ment å virke, kfr. selskapets formålsparagraf. Møtet oppfattes i så
måte som viktig, ikke bare for kommunens næringsmessige organisering og innsats, men også
for selskapet, slik vi forstår største eier.
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Vurdering:

N år rådmann og ordfører skal representere kommunen på et møte der det oppfattes at som
viktig at vi gir tydelige signaler, er det av stor betydning at kommunens uttalelser og syn er
politisk foranket. Det er behov for et visst mandat.

Beiarn Formannskap er delegert myndigheten som nærings st yre. Formannskapet må derfor
bidra til å gi svar på de spørsmål som på forhånd er stilt og oppsatt på agendaen.

Som alternativ til en prosess som det nå synes å bli lagt opp til, kunne Sjøfossen
Næringsutvikling AS gjennomført en strategiprosess internt i selskapet, som så ble behandlet
av alle eierne. Metodevalg er helt opp til selskapet selv og dets eiere - men at behovet for en
nærmere avklaring er til stede er kommunene varslet om både gjennom eiermøter,
styrebehandlinger og besøk til respektive kommunestyrer i Gildeskål og Beiarn.

Denne saken vil bli behandlet i forkant av et formelt møte som vil ha forretningsmessig
karakter. Behandlingen anbefales derfor å skje i lukket møte, kfr. kommunelovens § 31.
Vedtak i saken vil være midlertidig utsatt til etter gj ennomføring av det forretningsmessige
møtet.

Side 12 av 12


