
~ Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, kommunehuset

Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
Heidi Larsen
André Kristoffersen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 36, 37, 38, 39, 40, 41

Underskrifter:

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

8 L L o MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001

Postadresse:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

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 13176
KRSESENTERET I SAL TEN

39/14 14/437
BUDSJETTREGULERING 2014

40/14 14/542
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

41/14 121756
KOMMUNAL NÆRINGSINNSATS
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ÅPNING

Ordfører Monika Sande ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller ingen innvendinger til sakskartet som ble godkjent
slik utsendt. Rådmannen ble bedt om å ferdig stile sak om innspil til interkommunal
eiermelding direkte til kommunestyrets møte 29. oktober. Gudbjørg Navjord skal være
saksordfører for den saken.

Habilitet:

Ordfører har en tid opptrådt som observatør i styret til Solbakk Tre AS. I tilegg er bror til
Monika eier av noen aksjer i selskapet. Om dette vil føre til inhabilitet var på forhånd drøftet
med Fylkesmannen. Monika trådte til side mens møtet behandlet spørsmålet. Et enstemmig
formannskap fant ordfører å være habiL.

Besøk:

Solbakk Tre AS var invitert til møtet. Fra selskapet møtte daglig leder Frank Einar
Vilhelmsen, styrets leder Grete Bang Ingebrigtsen og innleid konsulent Knudsen. De orienterte
om selskapets utvikling og utfordringer. På slutten av presentasjonen redegjorde styreleder for
et utvidet kapitalbehov. Beiarn kommune ble utfordret til å bidra på nivå 1,5 milL. Konket
søknad ble levert. Dersom saken blir ferdig behandlet fra administrasjonen kan det bli aktuelt å
fremme den for ekstra formannskap i forkant av kommunestyremøtet 29. oktober.

REFERATER:

Referatene ble gjennomgått.

I tilknytning til referatene bevilget Formannskapet kr. 5.000 til TV-aksjonen 2014, der
innsamlede midler går til Kirkens Nødhjelp. Midlene ble bevilget over rammeområde 1.1 og
det politiske ansvarsområdet 1100.
Enst. vedtatt

I referat om medlemshøring i Landssammenslutninga for vassdragskommuner, L VK, ad
Landsstyrets forslag til endring av valgordning, besluttet Formannskapet at Beiarn kommune
vil avgi høringsuttalelse. Formannskapet sier seg enige i Landsstyrets forslag og ber
rådmannen lage sak til kommunestyret som understøtter dette.
Enst. vedtatt

Øvrige referater ble tatt til orientering.

Enst. vedtatt
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36/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.09.14 OG 24.09.14 - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokollene fra nevnte møter ble godkjent og signert.

37/14
RAMSKJELL HYTTEFORENING - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

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 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 Ramskjell hytteforening om å få refundert utgifter til opparbeidelse av
parkeringsplass og gangvei avslås.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Håkon Sæther

38/14
KRSE SENTERET I SAL TEN

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

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.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Heidi Larsen

39/14
BUDSJETTREGULERING 2014
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Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Beiarn kommunes budsjett for 2014 reguleres som følger:

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

kr. 600.000

kr. 250.000

kr. 1.108.000
kr. 500.000

kr. 150.000

Netto økning kr. 2.608.000

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. 1.150.000

Sum bruk av fond/øke inntekter kr. 2.608.000

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

40/14
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

Vedtak:

Planprosess for Strategisk Næringsplan vedtas slik det fremkommer av vedlegg.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Repr. Heidi Larsen ble gitt permisjon mens denne saken ble realitetsbehandlet.

41/14
KOMMUNAL NÆRINGSINNSATS

Vedtak:

Formannskapet i Beiarn ber ordfører og rådmann formidle følgende i møtet med ledelsen i
SKS ad Sjøfossen Næringsutvikling AS:

1. Beiarn kommune er opptatte av å kunne bidra positivt til næringsarbeid både gjennom
Beiarn Formannskap og gjennom SNU AS.

Side 5 av 6



2. Beiarn kommune er for tiden ikke innstilt på å øke sitt økonomiske engasjement i SNU AS,
med verken mer drifts støtte eller mer investeringsmidler.

3. Beiarn kommune håper største eier i SNU AS har ambisjoner om å bli en enda større
utviklingsaktør i Salten - gjerne gjennom SNU AS og ved at flere kommuner og
næringsaktører kommer inn i selskapet.

4. Beiarn kommune vil drøfte sitt næringsengasjement i en større sammenheng i
kommunestyret. SNU AS er velkommen til å gi innspil til den debatten.

5. Beiarn kommune arbeider med ny næringsplan for Beiarn kommune. Organiseringen av
næringsarbeidet er en del av planen.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

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