
Beiarn kommune

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
18.06.2014 Tid: 09:00

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

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Ane Rita Nybostad
Bror Even Hemminghytt
Tone K. Helbostad
André Kristoffersen
Øyvind Sande

Rune Jørgensen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
ørjan Kristensen

Kjell Sandmo
Helge Osbak
Ame Larsen
Ole-Håkon Hemminghytt
Frank Einar Vilhelmsen

Gruppemøter:
SP/BBL 15. juni kL. 19.00 på Friviligsentralen
Beiarn AP 15. juni kL. 20.00 på Trones skole

Saksnr.

Forfall Møtt for

FO

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

Tematime: Orientering om Salten Regionråd v/Kjersti Bye Pedersen

Orientering fra SNN Forvaltning og Revisjonssjefen i forbindelse
med behandling av sak 13/210 - Reglement for finansforvaltning.



REFERATER

28/14 14/334
GODKJENNING AV PROTOKOLL

29/14 13/210
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

30/14 12/27
NYE TJENESTEAVTALER - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG
LEDSAGING AV PASIENTER TIL BEHANDLING I
SPESIALISTHELSETJENESTEN

31/14 12/639
FLYKTNINGER

32/14 13/191
RAPPORT FINANSFORVALTNING 2013

33/14 13/740
SØKNAD OM TILSAGNlERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/56

34/14 12/1163
TROLIVEIEN VEILAG SA - SØKNAD OM UTGIFTSKOMPENSASJON

35/14 14/329
HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKRHET 2015 - 2018

36/14 14/300
RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLEÅRET 2014-
2015

37/14 14/313
REGJERINGENS ARBEID MED NY KOMMUNESTRUKTUR - BEIARN
KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.

38/14 14/308
NY BREDBÅNDSLØSNING

39/14 12/398
REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE - RUTINER FOR
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR ALLE UNDERUTVALG



40/14 12/124
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS DEL

41/14 12/525
KOMMUNALE LÅNEOPPTAK - HØRING SUTT ALELSE TIL
LOVENDRINGSFORSLAG.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i o. juni.

KL. 13.00 blir det rømmegrøt på Vertshuset. Kommunestyrets medlemmer drar deretter til
Tvervik på befaring før behandling av sak 13/740 - Erverv av tomt.

Beiarn kommune, 06.06.2014

Monika Sande

Ordfører.
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14.05.2014 SAD/RAD/OPN 033
Salten kontrollutvalgservice
OVERSENDELSE A V PROTOKOLLER FRA KONTROLLUTVALGET
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ØKONOMIRAPPORTERIG 2014
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28.05.2014 SAD/RAD/OPN 151
Fylkesmannen i Nordland
3. TILDELING SKJØNNSMIDLER 2014
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~ Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8J38 Inndyr

Jnr
14/344

ark
411-5.4

Vår dato:
09.05.2014

J

Beiarn kommune
Rådmannen

8110 Moldjord

Oversendeise av protokoller fra kontrollutvalget

Vedlagt oversendes
. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. mai 2014

. Saksprotokoll for kontrollutvalgets sak 02/14 Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser

og rammeavtaler
o vedlagt rapportdokument fra Salten kommunerevisjon IKS

ansen
Sekretær for kontroll utvalget

neiarn Kommune
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. Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
09.05.2014

Jur
14/339

ark
411-9.3

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BEIARN

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

V Kontrollutvalget i Beiarn 09.05.2014 02/14

02/14 Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Rådmann Ole Petter Nybakk møtte i tilknytning til saken.

Forslag ti vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

kommunestyret i Beiarn og tas ti etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
a. Alle kjøp som beløper seg til mer enn kr 500 000 må settes ut på anbud.

v Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling ti kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
a. Alle kjøp som beløper seg til mer enn kr 500 000 må settes ut på anbud.



Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt: Beíarn kommunestyre.
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v
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. Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vår dato:
09.05.2014

Jnr
14/337

ark
411-5.4

PROTOKOLL - BEIARN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 9. mai 2014 kL. 10.00 - 12.15
Møtested: Møterom kommunehuset, Moldjord

Saksnr.: 01/14- 08/14

v Til stede:
Ame Larsen. leder.
Tove Johansen

Forfall:
Marit Trones, nestleder

VaramedIemm€:r:
Asbjørn Jørgensen møtte for Marit Trones

Øvrige:
Økonomisjef Jarl Dokrno møtte j tilknytning til sak 03/14
Rådmann Ole Petter Nybakk møtte i tilknytning til sak 02/14 og 03/14
Forvaltningsrevisor Inger Håkestad, Salten kommunerevisjon lKS
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen. Salten kontrollutvalgsservice

u Godkjenning av innkallng

sakliste
Innkallng og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer

01114
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14

01114 Godkjenning av protokoll fra møte 22. november 2013

v Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2013 godkjennes.

Y,Qtering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontroll utvalgets møte 22. november 2013 godkjennes.

02/14 Forvaltningsrevisjon: Offentlge anskaffelser og rammeavtaler

Rådmann Ole Petter Nybakk møtte í tilknytning til saken.

Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret):
i. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

V kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra
administrasjonen:

a. Alle kjøp som beløper seg til mer enn kr 500 000 må settes ut på anbud.

Votering.:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling ti kommunestyret):
L. Forvaltnìngsrevisjonsrapporten Offentlge anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.



3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra
administrasjonen:

a. Alle kjøp som beløper seg til mer enn kr 500 000 må settes ut på anbud.

03/14 Årsregnskap Beiarn kommune 2013 - uttalelse fra kontroll utvalget

Økonomisjef Jarl Dokmo og rådmann Ole Petter Nybakk møtte fra administrasjonen for å
redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 9. maI 2014 behandlet Beiarn kommunes årsregnskap tor 2013.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet/årsoppgjøret, samt

revisjonsberetningen for 2013.

v Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiler brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiarn kommunes aktivitet ¡ 2013.

i henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy
etisk standard i virksomheten. Ut over opplysningen om at kommunen har etiske
retningslînjer er det ikke opplyst om slike tiltak i beretningen.

Kontroll utvalget har merket seg at årsregnskapet viser et regnskapsmessig mer~

/mindreforbiik med kr O.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontroll utvalget ingen

merknader til Beiarn kommunes årsregnskap for 2013.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.u

Vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2014 behandlet Beiarn kommunes årsregnskap for 2013.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapetJårsoppgjøret, samt

revisjonsberetningen for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiarn kommunes aktivitet i 2013.

i henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy
etisk standard i virksomheten. Ut over opplysningen 011 at kommunen har etiske
retningslinjer er det ikke opplyst om slike tiltak i beretningen.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser et regnskapsmessig mer-

/mindreforbruk med kr O.



Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontroll utval get ingen

merknader til Beiarn kommunes årsregnskap for 2013.

04/14 Bestiling forvaltningsrevisjon: PsykososiaIt skolemiljø

Forslag ti vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestiling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes
psykososiale miljø slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25. april 2014.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

,- ..',-
Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes
psykososiale miljø slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25. april 2014.

05/14 Bestiling selskapskontroll: Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestillng av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014,

V Q,tering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestillng av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.v

06/14 Status for ny revis,jonsordning

Forslag ti vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ved tak:
Orienteringen tas til etterretning.



07/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte
. Regnskapsrevisjon:

Sekretariatet orienterte
. Om dokumenter vedlagt saken

. Kopi av innkallng til representantskapsmøte i Salten kommunerevisjon IKS 23.

mai 2014 ble delt ut i møte

08/14 Eventuelt

v
Asbjørn Jørgensen tok opp spørsmål om salg uv kommunens aksjer i eiendomsselskapet som
eier kroa og hotellet på Stoijord. Rådmann og økonomisjef redegjorde for salget.
Kontrollutvalget er tilfreds med redegjørelsen fra administrasjonen om salg av
eiendomsselskapet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling,

14

v

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Beiarn kommune vI ordfører og rådmann,
Salten kommunerevigjon IKS



BEIARN KOMMUNE
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Inndyr. 13. mai 2014

SJØFOSSEN ENERGI AS - ORIENTERING OM FISJON

Generalforsamlingen i Sjøfossen Energi AS besluttet den 24. februar 2014 å fisjonere selskapet.

Ved fisjonen overdras deler av Sjøfossens faste eiendom og aksjeposter til Sjøfossen Eiendom AS (stiftes
ved fisjonens ikrafttredelse), mens virksomheten knyttet til vedlikehold og montasje overføres til Sjøfossen
Entreprenør AS (stiftes ved fisjonens ikrafttredelse).

Det tas sikte på at fisjonen gjennomføres omtrent 1. mai 2014. Sjøfossen Energi AS vil fortsatt bestå etter
fisjonen, men da som et rent kraftproduksjonsselskap.

I praksis betyr dette at alle eiendeler, herunder ansatte, rettigheter og forpliktelser knyttet til vedlikeholds- og
montasjevirksomheten, overføres til Sjøfossen Entreprenør AS med virkning fra anslagsvis 1. mai 2014.
Bygningene (unntatt kraftstasjonsbygningene) overføres til Sjøfossen Eiendom AS med samme
virkningsdato.

For dere som leverandør vil nevnte organisatoriske endring îkke ha noen større praktisk betydning. Sjøfossen
Entreprenør AS og Sjøfossen Eiendom AS vil ha samme eier som Sjøfossen Energi AS og således ha lik
kredittverdighet som Sjøfossen Energi AS.

Kundeforhold til Sjøfossen Energi AS vil således, der hvor innkjøpene/avtalene gjelder forhold tilknyttet
entreprenørvirksomheten, endres slik at Sjøfossen Entreprenør AS blir ny kunde/avtalepart. Kundeforhold
som er knyttet til bygningsmassen endres slik at Sjøfossen Eiendom AS blir ny kunde/avtalepart. Hos noen
leverandører vil både Sjøfossen Energi AS, Sjøfossen Eiendom AS og Sjøfossen Entreprenør AS kunne
være kunde.

Vi ber om at det ved fremtidige bestilinger fra de nye selskapene opprettes egne kundenummer for Sjøfossen
.Entreprenør AS og Sjøfossen Eiendom AS, og at Sjøfossen Energi AS beholder sitt opprinnelige
kundenummer. Videre ber vi om at fakturaer som utstedes etter fisjonens gjennomføring (anslagsvis 1. mai
2014) stiles til Sjøfossen Entreprenør dersom innkjøpene er gjort til entreprenørvirksomheten, til Sjøfossen
Eiendom AS dersom innkjøpene er gjort relatert lil bygníngene og til Sjøfossen Energi AS for øvrige forhold.
Fakturaadresse for alle tre selskapene vil være ((øya, 8140 lnndyn) slik som det har vært til Sjøfossen Energi
AS.

Organisasjonsnummer for Sjøfossen Entreprenør AS er 913585585 og for Sjøfossen Eiendom AS
913 585 496.

Vi ønsker dere en riktig fin vår og ser frem til fortsatt godt samarbeid!
i tilfelle spørsmål bes undertegnede kontaktet.

Med vennlig hilsen
Sjøf.9~sen Energi.Sjøfgssen Eiendom AS

(~. ~7:. 1~g;~-
I3jørn~agne Pedersen, daglig leder
Mobil: 97074094
E post biorn. pede rsen Cãsiofossen. no

Sjøf.ossen EntreprenørAS
\,;t:~..,c;,,'; ,-- tó'.~'.:w~~--~::~ --'__,...

JØ$n Knudsen, daglig leder
Mobil: 90950606
Epost: joran.knudsenCãsiofossen.no





Notat
Til:
Kopi til:
Fra:
Sak:

Formannskapet

Jarl Dokmo
ØKONOMIRAPPORTERING 2014

Saksnr./ Arkivkode
i 4/279 - i 51
Gradering:

Sted
MOLDJORD

Dato
26.05.2014

ØKONOMIRAPPORTERING 2014 - L. KVARTAL

Rammeområde 1.1 - Sentraladministrasjonen

Ved utløpet av 1. kvartal viser det periodiserte budsjettet et overforbruk på kr. 817.000,-. Det
aller meste av beløpet kan tilskrives feil i periodiseringen på kontiene for forsikringspremier,
kontingenter og lisenser, men dette ut jevner seg utover året. Det som på dette tidspunktet er
klart er at utgifter til annonsering vil bli betydelig overskredet.

Rammeområde 1.2 - Skoleavdelingen

Kvartalsregnskapet viser et merforbruk på kr. 738.000,- mot periodisert budsjett, men her er
det gjort en feil under periodiseringen av lønn. Lønn er kontrollert og alle vesentlige
lønnsposter ligger innenfor budsjettet. Skolen har pådratt seg noen vedlikeholdskostnader
som mangler budsjettmessig dekning i størrelsesorden 100.000,-. Dette gjelder utgifter til
radonmåling Trones, samt utgifter til vedlikehold/reparasjon av basseng og
ventilasjonsanlegg. Avdekket for øvrig at skolen har en budsjettfeil på kr. 250.000. Dette er
en post som skulle ha stått i null, men som er budsjettert med en inntekt på kr. 250.000,-
Totalt kan det konkluderes med balanse ved utgangen av 1 kvartaL.

Rammeområde 1.2 - Barnehage.

Pr. 1. kvartal viser regnskapet tyil barnehagen et merforbruk på kr. 246.000, men da mangler
det betydelige inntekter i form av sykepenger og inntekter i forbindelse med lærlig så totalt
sett er barnehagen i nærheten av balanse.

Rammeområde 1.3A - Helse- og sosialavdelingen.

Samlet regnskapsresultat ved utgangen av 1 kvartal er et mindreforbruk på kr. 257.000, men
her er store avvik mellom de enkelte ansvar. Eneste avvik som er av betydning er utgiftene til
samhandlingreformen hvor vi hittil i år har betalt kr. 137.000 pr mnd. Hvis dette blir



resultatet er vi underbudsjettert med kr. 549.000 på årsbasis, men det er litt for tidlig å
konkludere. For øvrig ser vi ingen store avvik.

Rammeområde 1.3 B - Pleie og omsorg

Her viser kvartalsresultatet et merforbruk på kr. 1.079.000, men når det tas hensyn til store
beløp i refusjon sykepenger/fødselpenger, statstilskudd samt vederlag for pasienter som
tilhører perioden ikke bokført er avdelingen tilnærmet i balanse.

Rammeområde 1.5 - Landbruk, kultur og miljø.

Kvartalsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 225.000. Avviket gjelder uoverenstemmelse
mellom periodisering og utgifter/inntekter og avdelingen mener å ha full kontroll over den
økonomiske situasjonen.

Rammeområde 1.6 - Teknisk avdeling

Avdelingens regnskap for 1. kvartal viser et mindreforbruk på kr. 25.000 eller et forbruk på
99 % av periodisert budsjett. Har noe overforbruk på lønn, men økte inntekter på boligutleie
samt besparelse i vintervedlikehold private veger gjør at samlet resultat er i balanse.
Avdelingen har hatt lave brøytekostnader, men høye kostnader i forbindelse med teleløsning.
Vurderer vintervedlikeholdet å være i balanse.

Rammeområde 1.7 - Næring

Ingen avvik av betydning pr. 1. kvartaL. Største usikkerhet her ligger i den fylkeskommunale
konsesjonskraftinntekten da vi foreløpig ikke har mottatt noen oversikt over hva året vil
innbringe.

Rammeområde 1.8 - Skatt og rammeoverføring

Ved utgangen av 1. kvartal er skatteinntektene i rute, men det knytter seg en usikkerhet til de
ekstraordinære skjønnsmidlene som i budsjettet var satt til kr. 800.000,-. Det er for tidlig å
trekke noen konklusjon da detgjenstår flere tildelingher i løpet av året.

Rammeområde 1.9 - Finans

Finansinntektene ligger ved utgangen av kvartalet i overkant av budsjettet, men her kan ting
endres i løpet av få dager. For øvrig er utgiftssiden i tråd med budsjettet.



Sammendrag:

Konklusjonen etter første kvartal er at det ser ut som de fleste er i rute, men flere ting har
dukket opp etter at budsjettet var lagt:

A-meldingen, ny innapporteringsløsning

Oppfølging av eiermelding, bLa. med ekstra K-styremøte om eierstrategi
Utredning scooterløype

Utredning PLO, videre håndtering
Samferdselsutredning i samarbeid med Bodø og Saltdal kommune
Igangsetting av boligavtale med ISBBL
Utredning skolestruktur
Bedriftshelsetjeneste - økt bruk av tjenester på avdelingene
Personalprogram Cut-e

Årets hovedoppgjør på løiissiden er et spenningsmoment. Vi er usikre på om vår budsjetterte
merkostnad vil holde. Så langt ser det ut til at vi får et oppgjør innenfor våre budsjetterte 3,5
%, men her kan ulikheter mellom enkelte grupper av arbeidstakerne og bruk av den lokale
potten bety mye.
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Kommunene i Nordland

3. tideling skjønnsmidier 2014

Det vises til brev av 27.06.13 vedrørende fordeling av skjønnsmidier for 2014.

Fylkesrammen for ordinært skjønn 2014 er på kr. 149800000. Rest til fordeling beløper seg
til fordeling beløper seg til 39 623 000 etter at det i første og andre tildeling ble fordelt
henholdsvis kr. 82818000 og kr. 27 359000.

Kommunene fikk frist til 03.03.14 til å søke om midler ti nye tiltak. Fylkesmannen har
behandlet 101 søknader fra 36 kommuner inklusive søknader som ikke ble behandlet ved
første og andre tildeling.

Resultatet av 3. tildeling fremkommer i vedlagte oversikt.

Det er fordelt kr. 7705250 til driftsformål inklusive tildelinger til arrangementer ì forbindelse
med GrunnJovsjubileet og kr. 12 410 000 til prosjekter som gjelder innovasjon, omstillng og
fornying. Det gjenstår da 19,5 milL. kroner som ikke er fordelt. 15 milL. kroner er øremerket
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Tildeling på dette kriteriet vil komme senere.

Særlig om prosjekter.
Skjønnsmidier til driftsformål er å betrakte som frie inntekter mens skjønnsmidIer til pro-
sjekter er å betrakte som bundne inntekter. Vi forutsetter at tildelte prosjektmidler benyttes ti
formål som omsøkt.

Videre ber vi om at kommunene oversender sluttrapport når prosjektene er sluttført. Det vil
være aktuelt å legge rapportene ut på våre hjemmesider som erfaringsutveksling ,

Med hilsen

fl~ ..'
Híl-Marta Solberg

Vedlegg: 1

ST ATENS HUS
Motovelen 10, 8002 Bodø
Telefon: 7553 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Kommunalavdeli nga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks; 75 52 0977

fmnopost(§fylkesmann en.no

www.fylkesmannen.no/nordland



Vedlegg 1:

.. Kommune Beløp

Alstahaug (1820)

, Drift:

Grunnlovsjubileet
Prosjekt:

Treffpunkt Alstahaug

180 000

50 000

130 000

Andøy (1871)
Prosjekt:

Cyberdoktor Î Andøy
Tilbake ti skole eller arbeid

480 000

280 000

200 000

Ballangen (1854)

Drift:
Nedbemannlng organisasjon

200 000

200 000

Beiarn (1839)

Prosjekt:
Følgeforskning av prosjektet DigiPro-Helse (Pocket Nurse)

337 000

337 000

Bindal (1811)

Drift:
Legetjenesten, funksjon 24101, skyss helsepersonell

725 000

725 000

Bodø (1804)
Drift:

Grunnlovsjubileet - Grunnlovsseilasen
Grunnlovsjubileet - Grunnlovsseilasen - Anne Rogde
Grunnlovsjubileet - Øvrige arrangementer

Prosjekt:
Overgangsordning turnusleger
Vannområdeutvalg og prosjektleder 2014

976 000

50 000

200000
50000

476 000
200 000

Brønnøy (1813)
Drift:

Grunnlovsjubíleet

50 000

50 000

O\tJ
"".,. .'_.~""""'_''''''''''W

Hl"
H""
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GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sak 28/14

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Karin Nordland
14/334

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

28/14 Kommunestyret
Møtedato
18.06.2014
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REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/210

Arkiv: 250

Saksnr.:
8/13
15/13
26/14
29/14

Utvalg
Formanskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2013
08.05.2013
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Etter orientering fra rådmannen om at reglementet bør drøftes inngående og også ses i lys av
kommunestrukturdebatten hva angår langsiktighet i plasseringene, ble det laget en ny omforent
innstiling:

I forbindelse med den pågående kommunereformen vil Beiarn kommune ha fornyet fokus på
tilstrekkelig langsiktighet på forvaltningen av kommunens aktiva. Vedlagte reglement for
finansforvaltning legges frem til diskusjon.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes vedlagte reglement for finansforvaltning godkjennes.

Saksutredning:
Kommunens gjeldende reglement for finans forvaltning er godkjent av kommunestyret 8. mai
2013.

Saken fremmes for å få en fornyet fokus på tilstrekkelig langsiktighet i særlig forvaltningen av
kommunens aktiva. Rådmannen mener det er behov for det i forbindelse med den pågående
kommunereformen. Det antas at man under behandlingen vil få rikelig anledning til å drøfte
kommunens finansielle strategi sett i forhold til oppfølgingen en Prop. 95 S,
kommuneproposisjonen 2015.

I denne saken tilrår også rådmannen å justere reglene noe for å gjøre reglementet mer
funksjonelt. Særlig på området forvaltning av langsiktige aktiva på rentesiden er behovet
avdekket. De spesifikasjoner og begrensninger som er lagt inn i gjeldende reglement er til
hinder for plasseringer i aktuelle produkter i markedet. En oppmykning som tilrådd i nytt
utkast til reglement kan gi bedre avkastning uten vesentlig høyere realrisiko.
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Kommunestyret bør uansett jevnlig vurdere reglementet. Etter salget av kommunens aksjer i
Sjøfossen Energi AS ble kommunens balanse vesentlig blåst opp og frie finansielle aktiva må
betegnes som betydelige for kommunens virksomhet. Å ha en godt politisk foranket
investeringsstrategi, ikke bare for langsiktige finansielle aktiva, men også for reglene tilknyttet
kortsiktige plasseringer og for håndteringen av passiva, oppleves viktig for administrasjonen.
Gjennom finansreglementet fastsettes kommunen politikk på området.

I det daglige er rådmannen delegert myndighet til å håndtere kommunens finanser. Et godt
reglement er da av største betydning for å avgrense rådmannens mandat og samtidig for at
kommunestyret skal ha et nedskrevet regelsett som grunnlag for sin vurdering av oppnådde
resultater. Det rapporteres i egen politisk sak om kommunens finansforvatning.

Vurdering:
Med utgangspunkt i gjeldende reglement har administrasjonen nå startet arbeidet med å
oppdatere/fornye reglementet vi har. I denne omgang (til Formannskapets møte 3. juni) sender
vi ut resultatet av vårt foreløpige arbeid. Frem mot sluttbehandling i kommunestyret 18. juni
då kan justeringer av vedlagte forslag bli aktuelt, bla.a som følge av at forslaget skal til høring
hos revisjonen.

Vedlegg:
Utkast til finansreglement for Beiarn kommune som skal virke fra 18. juni 2013.
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NYE TJENESTEAVTALER - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG LEDSAGING
AV PASIENTER TIL BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Movik
12/27

Arkiv: FOO

Saksnr.:
1/12
4/12
24/14
30/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.01.2012
26.01.2012
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til to nye tjenesteavtaler nr. 12 og 13 - tilsetting
av turnusleger og ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten mellom
Nordlandssykehuser HF og Beiarn kommune

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

Rådmannens innstiling:

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til to nye tjenesteavtaler nr. 12 og 13 - tilsetting
av turnusleger og ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten mellom
Nordlandssykehuser HF og Beiarn kommune

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i 2012 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom
Nordlandssykehuset HF og Beiarn kommune. Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger
kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. Disse avtalene regulerer samarbeidet
mellom kommunene og helseforetakene.

I Overordnet samarbeidsavtale pkt 5 andre ledd har partene avtalt K.å inngå avtale om
medisinsk følget j eneste, og om ledsagertjeneste ved pasienttransport og under opphold i
helseinstitusjoll)

I følge Forskrift om praktisk t j ene ste (turnustj eneste) for lege ved loddtrekning)), og Forskrift
om spesialistgodkjenning § 12 skal helseforetakene og kommunene ha ansvaret for ansettelse
av turnusleger.

Disse to nye tjenesteavtalene har vært til høring i kommunene og er behandlet i Overordnet
samarbeidsorgan (OSO) 25.02.14:

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) gjorde i sak 10/2014 slik enstemmig vedtak:
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l. OSO viser ti forslagene for nye tjenesteavtaler knyttet til rekruttering av turnusleger og ledsaging
av pasienter ti spesialisthelsetjenesten.

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å gjøre vedtak i henhold ti de vedlagte
forslagene, inkludert endringen vedtatt enstemmig i OSO. Avtalene vedlegges referatet

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig behandling.

Saksutredning:
Tjenesteavtale 12, tilsetting av turnusleger:

Fra og med 2013 er det innført nyordning med søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede
leger. Det som er nyt er at nyutdannede leger må søke på vanlig måte i henhold til ordinær
ansettelsesprosess. Stilinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting
skjer lokalt.

Formålet med den nye tjenesteavtalen er:

(d klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder forvaltningen av ny
søknads basert turnustjeneste for nyutdannede leger. Samt bidra til en god prosess som skal
ivareta kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interessen).

Turnuslegene har obligatorisk 12 måneder i Helseforetaket, og 6 måneder i
kommunehelsetjenesten. Helseforetaket har arbeidsgiveransvar når de er ansatt der, og
kommunen har ansvar når de er ansatt i kommunehelsetjenesten.

Forskrift om spesialistgodkjenning § 12 pålegger partene i samarbeid å lyse ut
turnuslegestilingene koblet, slik at den som tilsettes får anledning å gjennomføre en samlet
turnustj eneste.

Tjenesteavtale 13, bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og
ved innleggelse i sykehus(Ledsageravtalen):

Denne avtalen omfatter ledsager både på reise til/fra og ved opphold/innleggelse i sykehus.

Formålet med denne avtalen er:

((å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre kommunens og
helseforetakets ansvar ogforpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved reise til og
fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus.))

Vurdering:
Beiarn kommune har et godt samarbeid og samhandler bra med Nordlandssykehuset.
Tjenesteavtalene som allerede er inngått er med på å regulere samarbeidet, og de bidrar til at
samhandlingen går godt.
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De nye tjenesteavtalene har vært gjennomgått av kommuneoverlege Hege A Jørgensen,
avdelingsleder for hjemmetjenesten ørjan Kristensen, avdelingsleder for Beiarn sykehjem
Elisabeth Lileeng, og kommunalleder for omsorg Lisbeth Movik. De har vært på høringsrunde
i kommunene og OSO har vedtatt de slik som de foreligger.
Vedlagt avtaletekst vil være nyttig i den videre samhandlingen med Nordlandssykehuset HF.

Vedlegg:
Tjenesteavtale 12 og 13
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FLYKTNINGER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Moldjord
12/639

Arkiv: F30

Saksnr.:
38/12
58/12
70/12
47/12
20/13
33/13
24/13
8/14
31/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
lCollllunestyret
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Driftsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
17.09.2012
28.09.2012
13.12.2012
29.11.2012
10.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
28.05.2014
18.06.2014

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

I perioden 2014 - 2017 skal Beiarn kommune arbeide for å bosette inntil 5 flyktninger årlig.
Beiarn kommune ønsker fortrinnsvis familier. Det gis mulighet til å bosette familier som er
større enn 5 personer om det er behov for det, og dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.

Rådmannens innstiling:

I perioden 2014 - 2017 skal Beiarn kommune arbeide for å bosette inntil 5 flyktninger årlig.
Beiarn kommune ønsker fortrinnsvis familier. Det gis mulighet til å bosette familier som er
større enn 5 personer om det er behov for det, og dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Saksutredning:

Vedtak i kommunestyret den 25.09.13:

(( perioden 2014 - 2016 skal Beiarn kommune arbeide for å bosette inntil 15 nye flyktninger.

Beiarn kommune ønsker fortrinnsvis familer. Før man tar imot flere flyktninger foretar
kommunen en evaluering av vår tjeneste, siden kommunen nå bosetter sine første flyktninger.

Enstemmig vedtatt.))
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Det er behov for en presisering av vedtaket da man ser at kommunen ikke har kapasitet til å
bosette 15 personer årlig. Vedtaket slik det står overfor gir rom for fortolkninger og gir IMDi
en forventning om at vi er i stand til å motta flere, pr år, enn vi faktisk kan.

Vurdering:

Fra flyktningetjenesten ser man en mulighet til å kunne bosette i gjennomsnitt 5 årlig. Dette
avhenger likevel på om det er snakk om enslige voksne, familier med barn i barnehagealder,
familier med barn i skolepliktig alder eller om det er enkeltpersoner. Det gis altså åpning for å
kunne utvise skjønn i de enkelte tilfellene.
Utfordringen med bolig vil vi ha en god del år fremover, men her må man planlegge langsiktig
og utrede mulighetene for anskaffelser av flere boenheter.
Vi har god erfaring og resultat med barn i barnehagealder og ser det som en fordel om barna er
små når de bo settes i Beiarn.
Det er fremdeles noen utfordringer i skole og voksenopplæring, men tatt i betraktning at vi er
nye på området så er det administrasjonens vurdering at vi er i ferd med å etablere en tjeneste
som står godt til den statlige politikken.
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RAPPORT FINANSFORVALTNING 2013

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jarl Dokmo
13/191

Arkiv: 250

Saksnr.:
7/13
16/13
21/14
32/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.04.2013
08.05.2013
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling
Innstillng til kommunestyret:

Rapport for Beiarn kommunes finansforvaltning 2013 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

Rådmannens innstiling:

Rapport finansforvaltning 2013 tas til etterretning.

Saksutredning:
I henhold til kommunens reglement for finansforvaltning, sist vedtatt av kommunestyret 8. mai
2013, skal rådmannen minst 2 ganger i året legge fram rapporter for formannskapet som viser
status for finansforvaltningen. I tilegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport
for kommunestyret som viser status og utvikling gjennom året.

Rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:
. Sammensetningen av aktiva og passiva

. Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva

. Løpetid på passiva og plasseringer

. Vesentlige markedsendringer

. Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

. Endringer i risikoeksponering

. Markedsrenter og egne rentebetingelser

Saksutredning:
Pr. 31.12.13 hadde kommunen følgende aktiva:

Langsiktige plasseringer:

Markedsverdi Avkastning 2013

Side L i av 37



Sak 32/14

Sparebank 1 Forvaltning
Nordea
KLP
Sparebank 1 Forvaltning
Harstad Eiendomsinvest

Sum

kr. 77.619.529
(( 76.458.415

(( 35.261.110

(( 25.473.732

(( 1 .828.800

kr. 216.641.586

2,13 %
1,94 %
0,74%

13,88 %
O %

Oppstart 11.10.13

Oppstart 11.10.13

Oppstart 11.10.13

V år investering i Harstad Eiendomsinvest A/S har i 2013 ikke gitt ordinær avkastning, men
etter vår vurdering vil denne investeringen på litt sikt kunne gi god avkastning. Selskapet har i
2013 refinansiert sin gjeld som vil gi store besparelser på sine finanskostnader.
Den langsiktige plasseringen er fordelt på følgende aktivaklasser:

Vekt %
Korte renter kr. 14.561.188 6,72
Obligasj onsmarkedet " 147.070.437 67,88
EK -bevis " 5.897.759 2,72
Aksjer " 38.501.889 17,77
Eiendom " 1.828.800 0,84
Kombinasjonsfond (( 8.781.515 4,07

Kr.216.641.586 100,00

I følge reglement for finansforvaltningen kan aksjeandelen i langsiktige plasseringer
maksimalt utgjøre 35 %.. Vår samlede aksjeandel ved årets utgang er på 20,49 %.

Avkastningsreferansene har gitt følgende avkastning i 2013:
. Pengemarkedsrenter ST1X 1,60

. Obligasjonsmarkedet ST4X 0,97

. Norske aksjer OSEBX 23,59

. Utenlandske aksjer CIWL 37,55

Sammenholdt med avkastningsreferansene har kommunens avkasning kommet godt ut av
2013 med til dels betydelig bedre resultat.

Kortsiktige plasseringer:

Alle kortsiktige plasseringer er fortatt i rentemarkedet i henhold til reglementet og uten
bindingstid.

Bankinnskudd
Sum likviditet ti driftsformål

Markedsverdi
kr. 11.871.584
kr.l1.871.584

Avkastning 2013
0,00 - 2,35 %

Passiva:
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Långiver: Fast rente: Flytende

Husbanken
Sparebank 1 NN
Kommunalbanken
KLP /Komm.kreditt

o

O

20.871.700
12.383.000

11.140.730
4.432.041

37.059.180
8.547.358

Sak 32/14

Restgjeld pr. 31.12.13 Antall
lån

11.140.730
4.432.041

57.930.880
20.930.358

8

L

10

7

33.254.700 61.179.309 94.434.009 26

Flytende rente på våre lån varierer mellom 2,09 og 2,85 %

Rentesats
Fastrentelån: kr. 700.000 3,34

kr. 2.826.000 4,12
kr. 8.857.000 4,50
kr. 20.871.700 3,04

Fastrentesats utløper
30.06.17

01.11.15
15.09.16
22.08.17

I følge reglementet skal rentebindingstiden være på maksimalt 3 år. Enkeltbindinger kan
likevel være lengre. Alle disse bindingene var foretatt før det nye reglementet ble vedtatt og i
tråd med det forige. Historisk sett har langsiktig rente på om lag 5 % vært vurdert gunstig. På
det tidspunktet disse rentebindingene var foretatt var de å foretrekke framfor flytende rente.
Andel fastrentelån av låneporteføljen er på 35,2 %..

Slik rådmannen ser det, forvaltes kommunens finanser innenfor rammene av det reglementet
kommunestyret har vedtatt.
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SØKNAD OM TILSAGNlERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/56

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Frank R. Movik
13/740

Arkiv: GNR 50/56

Saksnr.:
6/14
25/14
33/14

Utvalg
Driftsutvalget
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
13.03.2014
12.05.2014
18.06.2014

Kommunestyrets behandling 12.05.14.

Saken utsettes. Kommunestyret befarer det aktuelle området før realitetsbehandling.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.05.2014 sak 25/14

Behandling:

Repr Anne-Rita Nybostad fratrådte som innabil. Inge Strand tiltrådte.

Beiarn Arbeiderparti fremmet forslag om å utsette saken og ta befaring ifm neste møte.

Vedtak:
Saken utsettes. Kommunestyret befarer det aktuelle området før realitetsbehandling.

Rådmannens innstiling:

Hvis prosjektet ((Galleri Tvervib blir realisert gir Beiarn kommune tilsagn om at det vil bli
gitt nødvendig tomt fra gnr. 50, bnr. 24. Videre vil Beiarn kommune igangsette prosess med
omregulering av tomteareal fra industriformål til forretningsformåL. Det vises til vedlagt skisse
datert 15.12.2013. Tomtestørrelse vil være ca. 300 m2.

Ved et eventuelt salg settes tomtepris til kr. 25,- pr. m2. Kjøper betaler i tilegg oppmålings-
og tinglysningsgebyr.

Saksutredning:

I brev datert 16.12.13 fra Kurt Edvin Blix Hansen og Ann Rita Nybostad søkes det om erverv
av tomt i Tvervik for realisering av et fast galleri bygg i tilknytning til Atelier Tvervik. Søknad
vedlegges.

I et senere møte med søkere er det presisert at det ønskes et tilsagn på erverv av tomt, slik at
dette er avklart i planfasen på prosjektet.
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Det området som søkes ervervet benyttes i dag primært som mellomlagringsområde for grus
m.v. Beiarn kommune har nå gjort avtale og vedtak om erverv av areal lenger øst i
reguleringsområde Tvervik som vil kunne ivareta fremtidig lagringsbehov. Ut fra dette mener
rådmannen at søknad bør innvilges.

Vurdering:

Det jobbes med en videreutvikling av Kulturpunkt Tvervik, bLa. med mer helårs aktiviteter i et
nytt galleri bygg tilknyttet Atelier Tvervik. Samtidig skal det ses på muligheten til å få et bedre
offentlig toalett i området.

Det aktuelle området for nytt galleribygg er i dag regulert til industriformål, og det er samtidig
søkt om omregulering av området til næring/forretning. Rådmannen ønsker at prosess med
omregulering avventes til prosjektet er nærmere realisering.

Vedlegg: Kartskisse datert 15.12.13

Søknad fra Kulturpunkt Tvervik datert 16.12.13
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TROLl VEIEN VEILAG SA - SØKNAD OM UTGIFTSKOMPENSASJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Frank R. Movik
12/1163

Arkiv: 073

Saksnr.: Utvalg

25/14 Formanskapet
34/14 Kommunestyret

Møtedato
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000 i utgiftskompensasjon innvilges. Dette
finansieres fra investeringsbudsjettet.

Vedtatt med tre mot to stemmer

Saksordfører: Håkon Sæther

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.06.2014 sak 25/14

Behandling:

Representanten Håkon Sæther, AP, fremmet følgende forslag:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000 i utgiftskompensasjon innvilges. Dette
finansieres fra investeringsbudsjettet.

Votering:
Forslaget fra Sæther ble holdt opp mot rådmannens innstiling. Sæthers forslag fikk tre
stemmer mot to stemmer for innstilingen.

Vedtak:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000 i utgiftskompensasjoninnvilges. Dette
finansieres fra investeringsbudsjettet.

Vedtatt med tre mot to stemmer
Saksordfører: Håkon Sæther

Rådmannens innstiling:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000,- i utgiftskompensasjon avslås.
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Avslag begrunnes i at kommunens nedklassifiseringsvedtak fra 2012 var lovlig fattet, og at
Beiarn kommune i perioden 01. 10.12 til 01.05. 14 ikke hadde ansvar for kostnader og utgifter
på Troliveien. Videre har Troliveien Veilag SA tidligere fått innvilget omsøkt beløp på kr.
30.000 til innfrielse av lån brukt som delfinansiering av oppgradering.

Saksutredning:

I brev datert 21.04.14 søker Troliveien Veilag SA om utgiftskompensasjon på kr. 90.000.
Søknad har bakgrunn i tidligere vedtak om å privatisere Troliveien, og kommunestyrets vedtak
17.02.14, sak 2/14, hvor Beiarn kommune tilbyr å oppta Trolivein som kommunal vei.

Søknadsbeløp tilsvarer Troliveien SA sine kostnader til stiftelse, administrasjon og
oppgradering av Trolivein - tilsvarende tilknytningsavgift på kr. 2500 pr. medlem i veilaget.
Det vises til at veilaget i perioden veien var privat har båret kostnadene til drift og vedlikehold
av veien, samt har utført en betydelig oppgradering av veien.

Bakgrunn:

Et vedtak om nedlegging av offentlig vei er å betrakte som en politisk avgjørelse, og kan
således ikke påklages med grunnlag i Forvaltningsloven eller Vegloven. Vedtak om
nedlegging av veier kan være følbart for brukere av veien, men det påhviler ikke kommunen
noen plikt på å sette veien i god stand før nedleggelse.

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 å tilby Troliveien, Ramskjellveien og
Øines-Nordland opptatt som kommunale veier.

Det kan etter rådmannens vurdering ikke stiles spørsmål ved at nedklassifiseringsvedtak fra
2012 var lovlig, og at kommunen ut fra dette ikke har et ansvar for kostnader og utgifter på
veiene i den perioden de er private. I denne saken er det videre et moment at Troliveien Veilag
SA i søknad datert 21.11.13 om gjenopptak av Troliveien som kommunal vei, søkte om
tilskudd til innfrielse av lån på kr. 30.000,- benyttet til delfinansiering av opprustningen av
veien. Kommunestyret vedtok i forbindelse med klassifiseringssaken å gi tilskudd som
omsøkt.

Vedlegg:
Søknad om utgiftskompensasjon fra Troliveien Veilag SA - datert 21.04.14
Søknad om gjenopptak av Troliveien som kommunal vei - datert 21.11.13
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HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKRHET 2015 - 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
14/329

Arkiv: 144

Saksnr.: Utvalg

27/14 Plan- og ressursutvalget
35/14 Kommunestyret

Møtedato
04.06.2014
18.06.2014

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 04.06.2014 sak 27/14

Beiarn kommunestyre vedtar "Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018". Planens
prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Kjell Sandmo

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre vedtar "Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018". Planens
prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Saksutredning:
Handlingsplanen skal rulleres hvert år både i forhold til økonomi, prioritering og
prosjektvurdering. Administrasjonen har gått gjennom de tidligere planene, vedlagte plan er
korrigert og oppdatert i forhold til disse.

Nye prosjekter som er medtatt i vedlagte plan er av administrasjonen vurdert til å være viktig
for trafikksikkerheten og da spesielt for de "myke" trafikantene.

Vurdering:
Administrasjonenes vurderinger er innbakt i vedlagte plan.

Vedlegg:
Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015 - 2018.
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RAMMETIMET ALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLEÅRET 2014 - 2015

Sak 36/14

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arkiv: A20Stenmark Bjørn
14/300

Saksnr.: Utvalg

9/14 Driftsutvalget
36/14 Kommunestyret

Møtedato
28.05.2014
18.06.2014

Driftsutvalgets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Samlet rammetimer for skoleåret 2014 - 2014 er på totalt 11.039 årstimer,
tilsvarende 15,78 stillinger.

Trones skole: 7772 årstimer, stilinger 1137 %.
Moldjord skole: 3267 årstimer, stilinger 441 %.

Administrasjons- og ledelsesressurs:
Oppvekstfaglig koordinator
Rektor inklusive kulturskolerektor med hovedsakelig oppmøte Trones skole
Inspektør med oppmøte sted Moldjord skole
Merkantil ressurs

100 %
100 %
50%
50%

Grunnskolene skal innen 15. oktober 2014 rapportere til rådmannen for hvordan ressursen er
blitt disponert.

Saksordfører: ørjan Kristensen

Rådmannens innstillng:

Samlet rammetimer for skoleåret 2014 - 2014 er på totalt 11.039 årstimer,
tilsvarende 15,78 stilinger.

Trones skole: 7772 årstimer, stillinger 1137 %.
Moldjord skole: 3267 årstimer, stilinger 441 %.

Administrasjons- og ledelsesressurs:
Oppvekstfaglig koordinator
Rektor inklusive kulturskolerektor med hovedsakelig oppmøte Trones skole
Inspektør med oppmøtested Moldjord skole
11erkantil ressurs

100%
100 %

50%
50%

Grunnskolene skal innen 15. oktober 2014 rapportere til rådmannen for hvordan ressursen er
blitt disponert.
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Bakgrunn/saksutredning:
1

Budsjett for 2014.
Budsjett for 2014 er vedtatt og legger klare føringer fra høst 2014 - nyt skoleår.
Rammetimetallet er lagt opp etter vedtatte reduksjoner av lærerstilinger - Newton. Dette
innebærer en reduksjon på 30 % stiling i forhold til vår 2014.

2
Stilingshjemler for grunnskolen høst 2014 og for vår 2015.

I inneværende skoleår 2013 - 2014 har vi følgende stilingshjemler i grunnskolen: Moldjord
skole: 426 % stiling inkludert seniorordning 17,40 % (lovpålagt reduksjon i undervisningstid).
Trones skole: 1171 % stiling inkludert seniorordning 5,8 % (lovpålagt reduksjon i
undervisningstid). .
Totalt: 1597 % stiling.

Nytt skoleår 2014 - 2015 får vi følgende stilingshjemler ved våre to skoler:
1578 % undervisningsstiling

3

Elevtall ved skolene.
Elevtallet for skoleåret 2014 - 2015 blir det samme som for skoleåret 2013 - 2014: 104
elever..

4
Spesial undervisning.
Med de enkeltvedtak vi har i dag, er det ingen endringer i ressursbruken for
spesialundervisningen for skoleåret 2014 - 2015.

5

GruppestørreIser .
Det vises til utredningen i rammetimetallsaken for skoleåret 2014 - 2015 angående
gruppestørreIser i grunnskolen. Det blir i alt 6 grupper på Trones og 3 på Moldjord.
Fordeling av elevgrupper på trinn:

2014-2015
SKOLE ELEVER GRUPPER

MOLDJORD 41 3

TRONES 1.-7 26 3

TRONES 8. - 10 37 3

TRONES 63 6

SUM 104 9

6.
Administrasjons- og ledelsesressurs:Oppvekstfaglig koordinator 100 %
Rektor inklusive kulturskolerektor med hovedsakelig oppmøte Trones skole 100 %
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Inspektør med oppmøtested Moldjord skole
Merkantil ressurs

50%
50%

7

Voksenopplæring:
Ressurser til voksenopplæring holdes utenom rammen. For tiden utgjør dette 144 % stiling.
Nye flyktninger og oppfølging av introduksjonsprogrammet vil påvirke stillingsstørrelsen på
området fra høst 2014.

8.
Vikarressurs.
Det er ikke lagt inn vikarressurs ved skolene i rammetimetallet. Vikarressursen ligger
som lønnspost i budsjettet for skolene.

9

Rammetimetall for skoleåret 2014 - 2015

2014-2015

SKOLE ELEVER GRUPPER MIN.TALL PED.STYRK SPES.UND A VT ALE ANDRE SUM STILLING LEDELSE Ant
ADM

MOLDJORD 41 3 2223 143 228 86 588 3267 441

TRONES 26 3 2052 114 314 86 456 3021 408
L. - 7
TRONES 37 3 2565 171 1140 205 670 4751 728
8. - 10
TRONES 63 6 4617 285 1454 291 1126 7772 1137

SUM 104 9 6840 428 1682 376 1714 11039 1578 300

Stilingsbehov for skoleåret 2014 - 2015 : 1578 %
Moldjord skole: 3267 årstimer tilsvarer 441 % stillnger.
Trones skole: 7772 årstimer tilsvarer 1 137% stilinger

Vurdering:

Lovpålagte timer, spesialundervisning og delingstimer utgjør grunnlaget for tildeling av
elevtimer. Delingstimer er de timer som er utover det en er pålagt og det er disse som kan
vurderes ekstra. Rammetimetallet blir slik fordi en fordeler elevene på to skoler. Bakgrunn for
beregningen av rammetimetallet er opplæringslovens bestemmelser og avtaleverk som
regulerer bruken av andre ressurser i grunnskolen.
Budsjettet for 2014 er vedtatt og der ligger det klare føringer for høsten 2014.

Det er svært viktig at begge skolene legger ned grundig arbeid i hvordan en skal ha
Gruppesammensetningen fordi det er nødvendig å slå sammen grupper fra flere årstrinn i alle
fag. Dette er meget uheldig for 1. årstrinn ved Trones skole. 1. årstrinn må være i gruppe med
2. og 4. årstrinn. Trones skole har ikke elever på 3. årstrinn. Dette gjelder også for Lårstrinn
ved Moldjord skole, som må være sammen med 2.årstrinn.
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Gruppesammenslåingen gjelder hele småskoletrinnet og hele mellomtrinnet. Dette vil spesielt
ramme begynneropplæringen på 1. årstrinn og kjemefagene norsk, matematikk og engelsk.
Alle føringer fra staten peker på viktigheten av tidlig innsats. Tidlig innsats i
forhold til enkeltelever og grupper av elever gir dem et bedre grunnlag for å lykkes i det videre
skoleløp.

En må foreta en nedskjæring i rammetimetallet i forhold til det behovet en har i grunnskolen
for kommende år. Dette fordi Kommunestyret har vedtatt å kutte Newton med 30 %. Denne
nedskjæringen tas ved Trones skole.

Omorganisering med tildeling av betydelige ressurser til administrasjon og ledelse til sektoren
bør gi utslag i redusert behovet for vikarressurser, men også gjøre det mulig å foreta det
nødvendige utredningsarbeidet av skolestrukturen i samsvar med kommunestyrets vedtak i
budsjettarbeidet for 2013

Vedlegg:
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REGJERNINGENS ARBEID MED NY KOMMUNESTRUKTUR - BEIARN
KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
14/313

Arkiv: 002

Saksnr.: Utvalg

23/14 Formannskapet
37/14 Kommunestyret

Møtedato
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling
Innstiling til kommunestyret:

Beiarn kommunestyre vil følge arbeidet med kommunsetruktur tett. Rådmannen gis i oppdrag
å bidra til at aktuell informasjon oversendes fortløpende tillokalpolitisk bearbeiding.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunestyre vil følge arbeidet med kommunsetruktur tett. Rådmannen gis i oppdrag
å bidra til at aktuell informasjon oversendes fortløpende tillokalpolitisk bearbeiding.

Bakgrunn:
Denne saken fremmes for å gi Beiarn kommunestyre anledning til å diskutere vår oppfølging
av Regjeringens og Stortingets arbeid med endret kommunestruktur.

Beiarn kommunes oppfølging og arbeid er så langt lagt til Salten Regionråd.

Beiarn kommunestyre bes om å vurdere hvordan øverste lokale myndighet ønsker følge opp
saken etter hvert som ny informasjon tilkommer og etter hvert som stadig nye aktører
involverer seg og legger føringer for de vurderinger som til slutt skal gjøres av Stortinget.

I behandlingen bes kommunestyret ta egen aktivitet og strategi til diskusjon, gitt særlig de nye
signalene fra regjeringen i Prop. 95 S om kommunereformen og gitt behandlingen i Salten
Regionråd.

Under saken og mulighetsstudien: ((Salten - Nordområdenes hovedstad)), som i sin tid var
initiert av næringsselskapet BRUS AS, så meldt inn til og behandlet av Salten Regionråd og
deretter sendt til behandling av kommunene i Salten, vedtok Beiarn kommunestyre følgende

((Mulighetsstudie vedr. samarbeid i Saltem)
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A. Beiarn kommune skal også i fremtiden være egen kommune, men slutter seg til det
enstemmige vedtaket i Salten Regionråd av 21. februar. då.

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å utrede en
fremtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

2. Salten regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektet innhold

3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. To tilitsvalgte velges inn i
styringsgruppa. Styringsgruppa utarbeider forslag til utredningsprogram som
vedtas i regionrådet ijuni 2014. Styringsgruppa er ansvarligfor å opprette
nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet.

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet.
Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi
Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse
Frivilig sektor

Muligheter og utfordringer medfokus på industri, næringsliv og sysselsetting
Demokrati, innfytelse og deltakelse
Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et
langsiktig perspektivgir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner
Nye oppgaver og muligheter

B. Beiarn kommune kommer tilbake med egen sak om mulighetsstudien når
utredningsprogrammet, mandat og innhold er klart fra regionrådet. Der skal det
også beskrives hvordan innbyggerne i Beiarn kan involveres i prosessen, slik vedtatt i
eget punkt av Salten regionråd

Kommunestyrets vedtak ble oversendt og en samlet fremstiling av Saltenkommunenes
behandling fremstiles av SR-sekretariatet slik: (Hamarøy og Meløy har i skrivende stund ikke
sluttbehandlet saken)

. Samtlige kommuner gir sin tilslutning til prosjektet og vedtaket som ble gjort i Salten Regionråd februar.

. Fauske kommune mener navnet på prosjektet skal være ((Mulighetsstudier for Salten¡)

. Fauske, Gildeskål og Saltdal kommuner har skissert hvordan de vil involvere innbyggerne i prosessen.

De øvrige kommunene kommer tilbake til det på et senere tidspunkt.

. Beiarn, Fauske og Saltdal kommuner anmoder om at Salten Regionråd skal være styringsgruppe for

prosjektet.

. Beiarn kommune presiserer i vedtaket at også i fremtiden skal være egen kommune, men slutter seg til
vedtaket fra SR sitt februannøte.

Saken skal behandles i Salten Regionråds møte 5. og 6. juni 2014 i Beiarn. Da AU hadde den
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til behandling i sitt møte 11. april gjorde de følgende enstemmige vedtak:

((Kommune struktur - forslag til utredningsprogram))

i. Sekretariatet bes om å j obbe videre med saken med de innspil som kom på møtet.

2. i hht vedtak i SR-sak 02/14 er Arbeidsutvalget styringsgruppe, utvidet med aUe kommunene og to
tilitsvalgte. Arbeidsutvalget inkludert vara møter som fuUverdige medlemmer i styringsgruppen. I tilegg
inviteres øvrige kommuner ved ordfører inn sammen med to tilitsvalgte.

3. Første møte i styringsgruppen avholdes 23. mai.

4. Arbeidsutvalget bevilger inntil kr. 50.000 fra AU's disposisjonsfond til ekstern bistand for å lage skisse
til utredningsprogram.

AU i Salten Regionråd behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 31/14 og følgende
innstiling ble sendt SR sitt møte i Beiarn 5. og 6. juni:

1. Salten Regonråd vedtar forslag til utredningsprogram som skal danne grunlaget
for en større utredning aven fremtidsrettet og robust organisering av kommunal
sektor i Salten.

2. Utrednignsarbeidet legges ut på anbud og arbeidet med å utrede en fremtidsrettet og
robust organisering av kommunal sektor i Salten igangsettes så snart det er praktisk
mulig.

3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen er ansvarlig for å
oppretet nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utrednignsprogrammet og til å
bidra i nødvendig fremdrift av prosessen. Styringsgruppen involverer fylkesmanen
og KS regionalt på en hensiktsmessig måte.

4. ((Mulighetsstudier for Saltem) blir prosjektets titteL.

5. Det legges frem ny sak til regionrådets møte i september.

Saken fremmes altså for å gi kommunestyret anledning til å følge dette arbeidet tett, diskutere
oppfølging av eget vedtak holdt opp mot arbeidet som Salten Regionråd nå har satt i gang og
ikke minst å drøfte Beiarn kommunes strategier etter hvert som regjering og Storting legger
nye føringer for den fremtidige kommunestrukturen.

Saksutredning:
Arbeidet mot en endret kommunestruktur er sterkt sentralpolitisk styrt. Den lokale og
regionale behandlingen må følge de rammene for utredning og de øvrige føringer som
Regjering og Storting setter.
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Rett etter at vårt eget kommunestyre hadde siste møte, den 14. mai, kom
kommuneproposisjonen. Her legges det ny og etter rådmannens vurdering, tydelige føringer
for videre prosesser. De viktigste delene av proposisjonen ble derfor tilsendt kommunestyrets
medlemmer rimelig raskt. Følgelig vedlegges de ikke denne saken, men utgjør kanskje det
vesentligste som er å fremskaffe av dokumentasjon pr dato.

Etter å ha gått gjennom Prop. 95 S (2013-2014), kommuneproposisjonen vil rådmannen
anbefale hver enkelt kommuestyremedlem om å involvere seg sterkt i de pågåande prosessene.
Rådmanens syn er at kommunestyrets vedtak og nærmest forutsetning om fortsatt å være
egen kommune, ikke kan være eneste mål i det forestående arbeidet. Vi må skaffe oss
informasjon, drøfte alternativer åpent og vurdere forhandlinger med aktuelle nabokommuner
for på den måten å bidra til best mulig varig organisatorisk løsning. Det skylder vi våre
innbyggere og det har vi ansvar for.

Som vedlegg i denne omgang følger litt statistikk og opplysninger hentet fra
regjeringen.no/kommunedata. Regjeringen og departementene har satt sammen informasjon
fra alle kommuner og vil åpenbar gjøre seg nyttte av dette. Det bør vi også.

Vedlegg:
Diverse statistikk fra regjeringen.
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NY BREDBÅNDSLØSNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/308

Arkiv: 064

Saksnr.: Utvalg

27/14 Formannskapet
38/14 Kommunestyret

Møtedato
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Beiar kommune bevilger inntil kr. 1.038.000 til utbygging av bredbånd til alle innbyggerne i
kommunen. Det kommunale anleggsbidraget utbetales basert på eget prosjektregnskap.

Bevilgningen finansieres over næringsfondet til Beiarn kommune.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune bevilger inntil kr. 1.038.000 til utbygging av bredbånd til alle innbyggerne i
kommunen. Det kommunale anleggsbidraget utbetales basert på eget prosjektregnskap.

Bevilgningen finansieres over næringsfondet til Beiarn kommune.

Saksutredning:
Bredbånd til alle innbyggerne og til næringslivet har vært et mål siden 2005, da kommunen for
første gang involverte seg i alternative utbyggingsløsninger. Beiarn kommune har i tre runder
medvirket til den dekningsgraden og den nettkapasiteten som for tiden er tilgjengelig.

I denne saken søker NK-Nett AS om et kommunalt anleggsbidrag. Bidrag et skal sikre at de
som ennå ikke har bredbånd eller de som har bredbånd men ikke får ønsket hastighet og
kapasitet, kan få det. Søknaden fra NK-Nett er et resultat av et arbeid som er gjennomført i
samarbeid mellom Beiarn Næringsforum, Friviligsentralen og søkeren.

Bakgrunn:
På tross av den innsatsen som er lagt for dagen av tidligere og nåværende
aktører/bredbåndstilbydere og den jobben som er gjort av kommunen i samarbeid med
nabokommuner, fylkeskommunen og statlige tilskuddsordninger, er Beiar blant de kommuner
i fylket som har dårligst bredbåndsdekning.

Telenor har bygd ut ((ryggradem) i et bredbåndsnett for alle i kommunen gjennom å etablere
fiberforbindelse til alle fire telefonsentraler i bygda. Dette hadde en kostnad på ca 4,0 milL. og
ble finansiert med statlige tilskuddsmidler og kommunalt tilskudd på 1,5 mil. Etter det fikk
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tidligere dekningsløse områder tilgang til bredbånd og områdene nært sentralene et vesentlig
bedre tilbud hva angår far og kapasitet. Likevel er kommunen i en situasjon der mange
enkelthus og områder altså mangler bredbånd.

Det er nå gått en tid siden det sist ble gjort investeringer i grunnleggende infrastruktur og det er
avklar at videre utbygging, slik at alle som ønsker bredbånd faktisk vil få det, ikke kan baseres
på at markedsaktører tar utbyggingsansvar og finansiell risiko alene.
Vurdering:
Kommuner som vår egen blir ofte utfordret til å korrigere med økonomiske bidrag når
markedet ikke fungerer. Tilgang til bredbånd med tilstrekkelig kapasitet vurderes i dag som en
naturlig del av infrastrukturen i et velfungerende samfunn - på lik linje med vann og veier. Det
legger også statlige myndigheter til grunn.

Vi ser også at staten på flere områder forutsetter at innbyggerne i landet skal gjøre seg bruk av
bredbåndstjenester i sin kontakt med offentlige myndigheter og at viktige private velferds- og
trivselstjenester krever bredbånd.

De statlige tilskuddsordningene som var tilgjengelig for kommunene for å kompensere i
imperfekte markedsområder er nå blitt endret. Den statlige tilskuddsordningen som gjelder fra
2014 er det Post- og teletilsynet som er gitt ansvaret for å forvalte. Her er kr. 160 MNOK
budsjettert og tilgjengelig for hele landet i 2014 i tilegg til overførte midler fra tidligere år,
totalt ca 200 MNOK.

Rådmannen har vurdert mulighetene i den nye statlige ordningen og har konkludert med at det
vil bli svært vanskelig for kommunen alene å nå opp i konkurransen. Et forsøk på nytt
Saltensamarbeid om en søknad har også strandet, hovedsakelig på grunn av manglende
kapasitet og kompetanse til å lage en fullgod søknad. Tilsynet som forvalter midlene har laget
seks prioriteringskriterier. A oppfylle disse tilsier mye jobb og likvel små muligheter for både
øvrige Saltenkommuner og for oss i Beiarn. Ordningen vurderes faktisk som uegnet for vår
kommunes deL. Rådmannen ønsker ikke å bruke krefter på å søke på noe vi ikke selv har tro
på. Orienteringer om den nye statlige ordningen vedlegges til politisk vurdering.

Forespørselen som NK-Nett AS nå kommer med vurderes som meget interessant og
akseptabeL. Dersom denne blir valgt er det snakk om å gi et kommunalt anleggsbidrag på
mellom kr. 750.000 og 1.038.000. Beløpet kan ikke fastsettes nærmere enn dette, fordi man
ikke på forhånd vet hvor mange som faktisk vil tegne abbonnement hos den nye tilbyderen.
Det forarbeidet som er gjort av Beiarn Næringsforum og særlig Friviligsentralen, der det blant
annet er avholdt møter og der enkeltpersoner har gått fra dør til dør for å anskueliggjøre
interessen, takker kommunen for. Det synliggjør et behov som nå kan bli dekket ved en
utbygging som kan skje allerede på ettersommeren/høsten. Omsøkte anleggsbidrag tilrås
innvilget mot at kommunen får full tilgang til prosjektregnskapet for tiltaket.

Anleggsbidratet som tilrås innvilget, vurderes å være i henhold til kriterier og
vurderingselementer i det internasjonale regelverket for bagatellmessig større. Søkeren som
innvilges støtte er selv ansvarlig for at tildeling og utbygging skjer innenfor reglene for
offentlig anskaffelse. Beiarn kommune har ikke ansvar for eierskap eller drift av
bredbåndsnettet.
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REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE - RUTINERE FOR
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR ALLE UNDERUTVALG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/398

Arkiv: 080

Saksnr.:
7/12
11/12
28/14
39/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.03.2012
10.05.2012
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Reglement for Beiarn kommunestyre justeres. Alle politiske utvalg skal i egen sak godkjenne
protokoll fra forrige møte. Rutinene med å signere møteboka fortsetter som nå, der to valgte
medlemmer av kommunestyret samt ordfører signerer etter kommunestyremøtene, og alle
møtende signerer etter møter i hhv. Formannskap, Driftsutvalg og Plan- og ressursutvalget.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.

Rådmannens innstiling:

Reglement for Beiarn kommunestyre justeres. Alle politiske utvalg skal i egen sak godkjenne
protokoll fra forrige møte. Rutinene med å signere møte boka fortsetter som nå, der to valgte
medlemmer av kommunestyret samt ordfører signerer etter kommunestyremøtene, og alle
møtende signerer etter møter i hhv. Formannskap, Driftsutvalg og Plan- og ressursutvalget.

Saksutredning:
Problemstilingen ble tatt opp av Driftsutvalget på deres siste møte. Rådmannen ble bedt om å
fremme en enkel sak til kommunestyret for å skape bedre rutiner og medvirke til at formalia
kommer på plass.

Bakgrunn:
Etter kommunestyremøtet i februar i år kom kommunen i en situasjon der det ble reist tvil om
kommunens rutiner for signering av protokoll, hvilken virkning signatur har og når en
protokoll er godkjent. Situasjonen ble debattert og avklart i påfølgende møte uten behov for
nye rutiner for kommunestyrets deL.

I etterkant er det likevel kommet frem at rutinene for godkjenning av protokoll i Formannskap,
Driftsutvalg og Plan- og ressursutvalget kan være mangelfulle. I disse utvalg signerer de som
møter på i det aktuelle utvalget på møteboken, men det foregår ingen formell godkjenning av
protokollen, verken under møtet eller i etterkant.
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Vurdering:
Alle politiske utvalg bør ha samme rutiner. Rådmannen anbefaler derfor å ta inn en presisering
i Reglement for Beiarn kommunestyre. Dette reglementet gjelder for alle utvalg. Løsningen er
så enkel som at man bare skal følge rutinene til kommunestyret, nemlig med at man som første
ordinære sak i påfølgende møte, uansett utvalg, har en egen sak om godkjenning av protokoll
fra forrige møte.

Vedlegg:
Rådmannes notat etter episoden i kommunestyret i februar.
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Arkiv: 140Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Anne Maren Wasmuth
12/124

Saksnr.:
1/12
2/12
6/12
7/12
56/12
42/13
49/13
7/14
2/14
40/14
2/14
26/14

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Kommunestyret
Kommunestyret
Plan- og ressursutvalget

Kommunestyret
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Rådet for funksjonshemmede
Kommunestyret
Eldrerådet
Plan- og ressursutvalget

Møtedato
25.01.2012
25.01.2012
29.02.2012
29.02.2012
09.10.2012
19.11.2013
21.11.2013
12.03.2014
06.05.2014
18.06.2014
06.05.2014
04.06.2014

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Fremlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Beiarn kommune 2014 - 2024 vedtas
som endelig plan.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Rune Jørgensen.

Rådmannens innstiling:

Kommuneplanens samfunnsdellegges herved til 2. gangs behandling i Plan og ressursutvalget
i hht. Planprogram for revisjon av kommuneplan for Beiarn.

Saksutredning:
Med hensyn til Samfunnsplanens bakgrunn og historikk, viser vi til saksutredning og historikk
framlagt Plan- og ressursutvalget 12. mars 2014.

I medhold av Plan og Bygningslovens § 11- 14 ble forslag til kommunenplanens samfunnsdel
2014 - 2024 for Beiarn kommune lagt ut til 6 ukers offentlig ettersyn med frist 5. mai jfr.
vedtak i Plan- og ressursutvalget 12. mars. Etter søknad fra Nordland fylkeskommune ble
søknadsfristen forlenget til 16. mai.

Beiarn kommune mottok ingen innspil fra innbyggere. Planforslaget er framlagt Barne- og
ungdomsrådet v. voksenkontakten, Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd. Ingen av disse kom
med innigelser eller innspil. Ordfører ønsker endring i siste setning i avsnitt 5 i kapitlet
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økonomi og handlingsrom. Av eksterne høringsparter fikk vi svar fra Statens vegvesen,
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget. Statens vegvesen hadde
ingen innsigelser. Det vil i det følgende bli redegjort for innspil fra NFK, FM og Samtinget.

Generelt er det slik at samfunnsplanen ikke går i detaljer i de ulike målområdene. Detaljer og
tiltak beskrives i sektorplaner med handlingsplaner.

Nordland Fylkeskommune:
. NFK påpeker at planen mangler føringer for arealdelen. Samfunnsdelen skal gi føringer

for arealbruken. Innspilet er ivaretatt gjennom inntatt arealregnskap under
befolkningsutvikling og arealbehov.

. Synliggjøre Beiarn som god bosteds- og arbeidskommune i sammenheng med

arbeidsmarkedsregionen Salten er ivaretatt flere setder i dokumentet. Det er satt inn to
nye punter vedr. innspilet under økonomi og handlingsrom og mål område 4.

. NFK savner kunnskapsgrunnlag for tilrettelegging for flyktninger på de ulike områder.
Dette ivaretas i egen Boligpolitisk handlingsplan for Beiarn kommune. For øvrig er
flyktningenes behov flettet inn i alle øvrige generelle beskrivelser i samfunnsdelen.

. NFK drar fram at folkehelsearbeidet er foranket på et overordnet nivå, men med fokus
på livsstilfaktorer. De drar også fram betydningen av samarbeidsavtalen med
fylkeskommunen og at strategier i samfunnsdelen er i samsvar med kommunens
prioriteringer i samarbeidsavtalen. Folkehelsearbeidet er, foruten å være spesielt nevnt
under målområde 1, innbakt og flettet i de øvrige målområder, herunder også med vekt
på barn og unge. Detaljer er formulert i delplaner for sektorene. For å imøtekomme
NFK er samarbeidsavtalen nevnt under mål område 1.

Fylkesmannen i Nordland:
. Under målområde 4 trekker FM fram samfunnsikkerhet og beredskap som positivt men

savner trafikksikkerhet og utfordringer ved naturhendelser og klimaendringer.
Trafikksikkerhet har fått et eget fokus under målområde 1. Det er satt inn nytt punkt
vedr. naturhendelser og klimautfordringer i målområde 4, Samfunnssikkerhet og
beredskap. Forøvrig dekker Arealplan og Klimaplan detaljer vedrørende
arealplanlegging i ei klimautfordrende framtid, blant annet gjennom ROS-analysen..

. FM ønsker mer vekt på barn og unges oppvekst- og levekår og peker på at
samfunnsdelen bør inneholde overordnede målsettinger som sikerer at barn og unge
ivaretas i all kommunal planlegging. De viser også til ((hullen) i kartlegginga ((Vårres
ungs - vårres framtid)). For å imøtekomme dette har vi satt inn ei egen setning som
berører barn og unges demokratiske påvirkningsrettighet i ingressen til målområde 3.

. FM ber om at kommunens konkete folkehelseutfordringer og de påvirkningsfaktorer
som kommunen rår over, sammen med morgendagens omsorgsutfordringer drøftes og
synliggjøres i tråd med najonal omsorgsplan. Kommunen plikter å utarbeide en
skriftlig oversikt over helseutfordringene i kommunens befolkning. Samfunnsplanen
speiler de overordnede utfordringene gjennom sine målområder og strategier.
Konkete utfordringer og tiltak beskrives i Folkehelseplanen og annet sektorielt
planverktøy.

. FM ber om at hensynet til naturmangfoldet kommer til uttrykk. Her er det allerede tatt
med ei overordnet setning i kapitlet om kommuneplanen (siste setning) som gjelder
for all saksbehandling.
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. FM mener det med fordel kan utarbeides en oversikt over kjerneområder landbruk, der
det skal være en svært restriktiv holdning til annen utbygging. Ei setning vedr. saken
er lagt til i ingressen til målområde 2.

. FM peker på at reindrift inngår i kommunal planlegging. Under punktet landbruk
inngår etter vårt skjønn reindrifta naturlig. For å imøtekomme fylkesmannen og
Sametinget, er reindrift presisert i teksten i revidert planforslag.

Sametinget:
. Sametinget ber om at kommuneplanens samfunnsdel endres slik at det er enklere å se

hvordan hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal kunne
ivaretas. De legger vekt på:

o barns mulighet for ivaretakeIse og utvikling av samisk identitet
o reindrift som næring

Reindrift ivaretas ved presiseringer under målområde 2.
Beiarns befolkning har sitt utspring i et historisk fellesskap mellom norsk og samisk
befolkning. Sametingets presiseringer er forsøkt innbakt blant annet under kapitlet
befolkningsutvikling og arealbehov, og ved tilførsler under reiseliv og barn og unges
oppvekstmiljø. For øvrig bæres den samiske kulturarven naturlig fram gjennom
ivaretakeIse av Beiarns kulturarv/kulturminnevern.

Endringer i forhold til første utkast til planforlsag er markert med rødt.

Plandokumentet skal til slutt få en annen utforming en det forslaget som nå foreligger. Det skal
legges inn bilder og rammer som gjør det mer lesbart og brukervennlig.

Vurdering:
Ingen av innspilene betraktes å være av vesenlig karakter. Planforslaget vurderes derfor ikke
utsendt til ny høring. Kommuneplanens samfunnsdellegges fram for Plan- og ressursutvalget
til 2. gangs behandling i henhold til Planprogram for revisjon av kommunepålan for Beiarn.

Vedlegg:
Kommuneplanens samfunnsdeL. 2. høringsutkast til politikerne.
Høringsuttalelser NFK, FM og Sametinget
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KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
12/525

Arkiv: 251

Saksnr.:
50/12
75/12
22/14
41/14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2012
13.12.2012
03.06.2014
18.06.2014

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Beiarn kommune ønsker ikke en lovendring som går ut på at kommunale vedtak om
låneopptak og langsiktige leieavtaler for budsjettårene 2015-2017 ikke er gyldige før de er
godkjent av fylkesmannen. Beiarn kommune mener dette er et tiltak som kun skjerper
kontrollen av kommunene. Vi har forståelse for at staten ønsker et best mulig utgangspunkt for
den planlagte kommunereformen, men dette er en unødvendig økning av den statlige
detalj styringen som er utformet slik at den omfatter alle kommuner i landet, uansett status.

Et slikt kontrolltiltak inngir liten tillit til kommunenes evne til å styre sin egen økonomi både
på kort og lang sikt. Dette er ikke i tråd med tidligere uttalelser fra regjeringa som går ut på at
de ønsker å tilføre kommunene mer makt og styring.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører Håkon Sæther

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.06.2014 sak 22/14

Ordfører Gudbjørg Navjord fremmet forslag til ny omforent innstiling:

Beiarn kommune ønsker ikke en lovendring som går ut på at kommunale vedtak om
låneopptak og langsiktige leieavtaler for budsjettårene 2015-2017 ikke er gyldige før de er
godkjent av fylkesmannen. Beiarn kommune mener dette er et tiltak som kun skjerper
kontrollen av kommunene. Vi har forståelse for at staten ønsker et best mulig utgangspunkt for
den planlagte kommunereformen, men dette er en unødvendig økning av den statlige
detalj styringen som er utformet slik at den omfatter alle kommuner i landet, uansett status.

Et slikt kontrolltiltak inngir liten tilit til kommunenes evne til å styre sin egen økonomi både
på kort og lang sikt. Dette er ikke i tråd med tidligere uttalelser fra regjeringa som går ut på at
de ønsker å tilføre kommunene mer makt og styring.

Vedtak:

Beiarn kommune ønsker ikke en lovendring som går ut på at kommunale vedtak om
låneopptak og langsiktige leieavtaler for budsjettårene 2015-2017 ikke er gyldige før de er
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godkjent av fYlkesmannen. Beiarn kommune mener dette er et tiltak som kun skjerper
kontrollen av kommunene. Vi har forståelse for at staten ønsker et best mulig utgangspunkt for
den planlagte kommunereformen, men dette er en unødvendig økning av den statlige
detalj styringen som er utformet slik at den omfatter alle kommuner i landet, uansett status.

Et slikt kontrolltiltak inngir liten tilit til kommunenes evne til å styre sin egen økonomi både
på kort og lang sikt. Dette er ikke i tråd med tidligere uttalelser fra regjeringa som går ut på at
de ønsker å tilføre kommunene mer makt og styring.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører Håkon Sæther

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune har ingen merknader til kommunal- og moderniseringsdepartementets høring
om lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak før iverksetting av
kommunereformen.

Bakgrunn:

Saken fremmes for det tilfellet at kommunen skal avgi høringsuttalelse til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak
og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen.

Saksutredning:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag til lovendring som
styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene i landet.

Forslaget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler for
budsjettårene 2015 - 2017, ikke er gyldige før de er godkjente av fYlkesmannen.

Høringsfrist er satt til 25. juni.

Departementet gjør det klart at det skal gjennomføres en kommunereform og viser til Prop. 95
S (2013-2014), kommuneproposisjonen 2015. Hensikten med det fremlagte forslaget er å
sikre at kommuner ikke gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske
tilpasninger i forkant av kommunereformen.

Departementet vurderer at det er behov for å treffe tiltak som skal forebygge at lån,
investeringer eller lokaliseringer lokalt skaper uenighet mellom kommuner som kan være
aktuelle kandidater for sammenslåing.

Lovendringen kommer til å bli utformet som en utvidelse av den retten og plikten som iht.
kommunelovens § 60 i dag er tilagt fYlkesmannen mht godkjenning av låneopptak mv. for
ROBEK-kommuner. For budsjettårene 2015, 2016 og 2017 skal fYlkesmannen godkjenne alle
kommunenes låneopptak (ikke fYlkeskommunene).
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Vurderill!:

Rådmannen har gått gjennom forslaget til lovendring. Høringsforslaget vedlegges i sin helhet.
Fra administrasjonens side blir dette en synliggjøring av trykket som ligger i
kommunereformen. Nå er det alvor.

Kommunestyret vil i annen sak få en orientering om kommuneproposisjonen 2015 generelt,
fremdrift i arbeidet med endret kommune struktur, organisering av arbeidet og ulike øvrige
tiltak departementet tilrår i proposisjonen. Når denne behandles nå i vårsesjonen på Stortinget
vil hovedlinjene for reformen være lagt.

Lovforslaget som i denne saken legges frem av departementet er ingen overraskelse. Lignende
tiltak var sist gjennomført i forkant av forvaltningsreformen, refOt.prop. nr. 14 (2006-2007)
Om lov om endringer i kommuneloven. Den gjaldt da kontroll med fylkeskommunens
økonomi frem til forvaltningsreformens ikrafttredelse.

Rådmannen merker seg at man ikke tilrår anet enn en nødvendig tidsavgrenset lovendring om
forhold på passivasiden i kommunebalansen og at ordningen i praksis vil bli fulgt opp av

fylkesmannen. Vi legger også merke til departementets vurderinger om at ordningen ikke skal
avgrense kommunestyrene sin rett til å priorite ordinære investeringer og investeringsnivået.
Dersom en kommune er i økonomisk balanse, skal fylkesmannen ikke nekte et lån utifra en
økonomisk vurdering.

Rådmannen er tilfreds med at departementet finner å avgrense den økte statlige kontrollen slik
det følger av denne lovendringen og merker seg at departementet søker å veie behovet for økt
statlig kontroll under reformperioden mot kommunenes selvstyrerett. Departementet skriver at
utover de foreslåtte tiltakene vil det trolig ikke være behov for avgrensninger på de
økonomiske disposisjonene til kommunene eller deres forvaltning av eiendelene i forkant av
kommunereformen. Det oppfattes som betryggende i forhold til kommunenes selvråderett og
muligheter til å bruke kommunale eiendeler og aktiva som positive elementer i forestående
diskusjoner med aktuelle sammenslåingskandidater.

Virkningstidspuktet for den planlagte lovendringen tilsier at lovendringen vil gjelde for alle
vedtak om budsjett for 2015 som blir gjort etter 14. mai 2014 (dato for utsending av
høringsdokumentet). Frem til 1. januar 2015 vil et vedtak om låneopptak som ledd i
budsjettvedtaket for 2015, være av intern karakter og en plan for kommende aktivitet.

Forslaget til lovendring er grundig redegjort for i så vel Prop. 95 S, kommuneproposisjonen
som i høringsforslaget. For administrasjonen i kommuen anses det uten betydning om Beiarn
kommune avgir uttalelse eller ikke. Vi overlater til det politiske miljø å vurdere om man vil
markere sitt standpunkt med en høringsuttalelse. Høringsdokumentet vedlegges som et
eventuelt grunnlag for slik uttalelse.

Vedlegg:
Høring - Lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før
iverksetting av kommunereformen.
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