
MØTEINNKALLING

Sak 13/14

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

DRIFTSUTV ALGET
Møterommet, Kommunehuset
28.08.2014 Tid: 09:00

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

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Saksnr.

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

13/14 14/113
KLAGE PÅ VEDTAK

I tilknytning til møtet vil administrasj onen orientere om status for utredningen om
skolestruktur.

Beiarn kommune, 20.08.2014

Anne Rita Nybostad
leder
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Saksm
Løpem

12/27-91
3050/14

14/312-1
3132/14

13/743-3
3429/14

13/743-4
3862/14

12/1240-5
3805/14

12/293-17
3807/14

12/27-98
3893/14

12/27-100
3934/14

13/453-53
4244/14

REFERERES FRA
DOKUMENT JOURNAL

Dato: 01.01.2014-20.08.2014 Utvalg: DRU Driftsutvalget

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

22.05.2014 PLOIILM FOO
NYE TJENESTEAVTALER - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG
LEDSAGING AV PASIENTER TIL BEHANDLING I
SPESIALISTHELSETJENESTEN

27.05.2014 SAD/RAD/OPN 026
Helse- og miljøtisyn Salten IKS
KOMMUNEOVERLEGESAMLING - REFERAT

12.06.2014 UND/UND/BS 033
MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET FOR SKOLENE, 17.06.2014

03.07.2014 UND/UND/BS 033
REFERAT FRA MØTE I SU, 17.06.2014

01.07.2014 PLOIILM 231
Helse- og omsorgsdepartement
ENDRIG I FORSKRIFT OM EGENANDEL FOR KOMMMUNAL
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER-

01.07.2014 PLOIILM X20
Helse og omsorgsdepartement
NASJONAL HELSEBEREDSKAPSPLAN VERSJON 2.0

04.07.2014 PLOIILM FOO
Helsedirektoratet
JUSTERIG A V A-KONTOBELØP - MEDFINANSIERIG AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN

08.07.2014 PLOIILM FOO
Nordlandssykehuset
UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 1. HALVAR2014

20.08.2014 L/K/KULT/JB C03
Driftsutvalget
ORIENTERIG FRA ORGANISERIGEN AV JAZZCAMPEN



Saksm
Løpem

13/743-5
4259/14

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2014-20.08.2014 Utvalg: DRU Driftsutvalget

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

20.08.2014 UND/UND/BS 033
Foresatte
INFORMASJON SKOLEÅRET 2014 - 2015 MOLDJORD OG TRONES
SKOLE



Sak 13/14

KLAGE PÅ VEDTAK

Saksbehandler:
Arkivsaksm. :

J anne Berntsen
14/113

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

10/14 Driftsutvalget
13/14 Driftsutvalget

Møtedato
28.05.2014
28.08.2014

Rådmannens innstiling:
Beiarn Mannskor har i brev datert 10. juni 2014 sendt inn klage på Driftsutvalgets vedtak om
tildeling av midler fra sak 14/113 ((Tilskudd til aktiviteter - kor, korps, lag og foreningen).
Saken legges frem uten innstiling.

Behandling/vedtak i Driftsutvalget den 28.05.2014 sak 10/14

Under tilskudd til aktiviteter 2014, har Beiarn kommune avsatt kr. 42.000,-
Tilskudd til kor, korps og aktiviteter 2014 fra budsjettpost 1535 385 4712 fordeles slik:

Søker Formål Kostnad Merknad Forslag til Fordeling
fordelin

Hommusikkfore Drift av Søknaden er 14.000
ningen Tempo korpset, kjøp av fordelt

uniformer, mellom
støtte til de aktiviteter og
yngste på kurs tilskudd til

aktiviteter for
bam og unge

Beiarn Dirigentlønn, 8.000
Mannskor kordrift
KORinteran Dirigentlønn, 14.000

kordrift
Beiarn Oppsetting av 6.000
grotteklubb bod for lagring

av utstyr.
Aktiviteter.

Sum 42.000
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Sak 13/14

Bakgrunn/ saksutredning:
Beiarn Mannskor har i brev datert 10. juni 2014 sendt inn klage på Driftsutvalgets vedtak om
tildeling av midler fra sak 14/113 ((Tilskudd til aktiviteter - kor, korps, lag og foreningen)..
Kor og korps fikk tidligere dekket dirigentlønn gjennom kulturskolen. Dette ble omgjort i
2009, da det måtte gjøres en betydelig reduksjon i bL.a. kulturskolens budsjett. Kor og korps
måtte selv inngå oppdragsavtale med dirigentene, men de kunne få et tilskudd fra
Kulturavdelingen. 12010 ble det derfor lagt inn en økning i denne tilskuddsposten på kr.
15.000,- for å bøte på merutgiftene til kor og korps. Det er med andre ord en tilskuddsordning
til aktiviteter som kan omsøkes, og er ikke gitte midler.

Orientering om budsjettposten:
((Tilskudd til aktiviteter - kor, korps, lag og foreningen), og er på til sammen kr. 42.000,-
Posten er tiltenkt aktivitetstilskudd til alle lag og foreninger. Det er imidlertid satt av kr.
15.000,- ekstra, som kan fordeles mellom kor og korps. Når andre lag og foreninger søker, har
man tidligere hatt mulighet til å flytte disse over til andre søknadsposter og den totale potten er
da fordelt mellom kor og korps. Dette er i utgangspunktet ikke en tilskuddsordning som er
øremerket kor og korps, og derfor har bL.a. Husfldslaget og andre kommet inn under denne
fordelingen når de søker om aktivitetstilskudd. Kor og korps har i tillegg en tilskuddsordning
gjennom Voksenopplæringsmidler. Beiarn Mannskor fikk i år tildelt kr. 8.000,- av denne
potten, som til sammen ble fordelt på fire søkere, og med grunnlag i den vurderingen som
ligger i vedtaket. Til orientering må saksbehandler forholde seg til innomne søknader.

Vedlegg:
Klagesak fra Beiarn Mannskor.
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Beiarn kommune
8110 Moldjord

Beint'n Kornrnune
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1 1 JUN 2014 Storjord den lO.juni 2014
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Ark.kode S n
.. . 7ì~-Avdeiing _____ .___~~\:sbeh

Kassasjon ¡ Graderhg
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Klage på vedtak

Beiarn mannskor kan ikke akseptere at fordelingen av midler som er ment til dirigentlønn for kor og
korps ikke blir likt fordelt mellom de eksisterende kor og korps i kommunen. Beiarn har et relativt
oversiktlig kulturliv. Vi har tre kor/korps som tidligere hadde dirigenter lønnet av kulturskolen, men
som etter en omlegging nå lønner sine dirigenter selv og er dermed søkergode på denne potten.

Av møteprotokollen fra driftsutvalgets møte den 28. mai går det frem at damekoret Korinteran og
hornmusikkforeningen Tempo har fått tildelt kr 14.000,- hver, mens Beiarn Mannskor får tildelt
8.000,- .

Av saksutredningen går det frem at Beiarn Mannskor ikke har overholdt søknadsfristen og jeg
har forstått at dette er begrunnelsen for at mannskoret ikke blir likt behandlet med Tempo og
Korinteran. Videre går det frem av saksutredningen at Beiarn Grotteklubb og Tempo har søkt om
penger til formål som egentlig hører inn under andre søknadsposter, men har likevel fått tildelt
penger fra potten for dirigentlønn. Dette virker litt merkelig.

Det burde i utgangspunktet være relativt uproblematisk å saksbehandle og å gjøre vedtak i denne
saken. Det som nå har skjedd er at man differensierer tidelingene ut fra vurderinger gjort av
saksbehandler og driftsutvalg og man tildeler penger til andre formåL. Dette gjør saken unødvendig
problematisk og gir derfor grunnlag for å drøfte habiltet både i den administrative, og den politiske
behandlingen av saken.

Mannskoret beklager forsinkelsen. Videre er vi fornøyd med at det nå ses på muligheter forenkle
denne søknadsprosessen, og at vi i fortsetningen kanskje kan søke for perioder på tre år av gangen.

Beiarn mannskor har ikke økonomi til å betale en så stor andel av dirigentlønnen og ber om at Beiarn
kommune snarest bevilger yterligere kr 6000,- til Beiarn Mannskor.

te;am ~Morc:E;~1~~~""""''''


