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Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
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Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Anne 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 Hemminghyt
Frank Einar Vilhelmsen
Morten Hammer

Forfall Møtt for

FO

FO

Bror Hemminghytt
Heidi Larsen

Helge Osbak perm fra kU2.00 -
Anne Rita Nybostad innabil i sak 33 og 43
Øyvind Sande inhabil i sak 34
Monika Sande inhabil i sak 34

Terje Solhaug møter
J anne Berntsen møter
Tove P Herstad møter
Hilde Rasch-Olsen møter

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:
RS
PS 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Underskrifter:

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

Postadresse:

SILO MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

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 TILSAGNÆRVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/56 .

34/14 12/1163
TROLIVEIEN VElLA G 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
REGJERNINGENS ARBEID MED NY KOMMUNESTRUKTUR -
BEIARN KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.

38/14 14/308
NY BREDBÅNDSLØSNING
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39/14 12/398
REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE - RUTINERE FOR
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR ALLE UNDERUTVALG

40/14 12/124
KOMMUNEPLAN ENS SAMFUNNSDEL

41/14 12/525
KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

42/14 12/979
FORVAL TNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG
RAMMEA VT ALER.

43/14 13/739
ERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/22
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Åpning:
Ordføreren ønsket velkommen og åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt. Ordføreren redegjorde for hvordan møtedagen var planlagt, med
tematime og besøk fra Salten Regionråd, med besøk fra en av kommunens finansforvaltere,
om befaring til Tvervik og om behandlingen av sakene 33/14 og 43/14 som følge av bruk av
varamedlemmer ifm habilitetsspørsmål og besøk for gjennomgang av et notat i sak 37/14.
Det var ingen merknader til sakskartet og møtet startet som planlagt.

Habiltet:
Representanten Anne Rita Nybostad ba om at hennes habilitet ble vurdert i sakene 33/14 og
43/14. Hun er part i sakene. Kommunestyret fant Nybostad inhabiL.

Representanten Øyvind Sande er part i sak 34/14. Kommunestyret vurderte han som inhabiL.
Kommunestyret fant også ordfører inhabil i og med at hun er søster til Øyvind.

Representanten Helge Osbak anser seg som part i Troliveien veilag og ba om at hans habilitet
ble vurdert i sak 34/14. Kommunestyret fant Osbak inhabiL.
Vararepresentanter var varslet og stilte i de aktuelle sakene.

Referater:
Referatene ble gjennomgått og kort kommentert.

Vedtak:
Referatene tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Permisjon:
Helge Osbak ble gitt permisjon fra klokka 12.00. Terje Solhaug kom inn i hans sted.
Representanten Frank Einar Vilhelmsen ble gitt permisjon fra klokka 15.00. I hans sted
tiltrådte Janne Berntsen. Vilhelmsen var av den grunn ikke med å behandle sakene; 30/14,
31/14,32/14,35/14,36/14,37/14,38/14,39/14,40/14,41/14 og 42/14.

Andre Kristoffersen ble gitt permisjon fra klokken 16.00 og var ikke med å behandle sakene
37/14,38/14 og 39/14

Ame Larsen ble gitt permisjon og var ikke til stede under behandlingen av sak 39/14, 40/14,
41/14 og 42/14.

Anne Rita Nybostad permisjon under behandling av sak 37/14.

28/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollen fra møtene 19. mars og 12. mai ble godkjent.
Til å signere protokollen fra dagens møte ble Kjell Sandmo og Anne Rita Nybostad valgt.
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29/14
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Vedtak:

Handlingsregelen og finansforvaltningen tas opp i egen sak til høsten, med de signaler som er
fremkommet fra kommunestyret og forvalterne.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Omforent forslag:
Handlingsregelen og finansforvaltningen tas opp i egen sak til høsten, med de signaler som er
fremkommet fra kommunestyret og forvalterne.

Rådmannens innstiling:

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.

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

Vedtak:

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.

31/14
FLYKTNINGER

Vedtak:

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.
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Enstemmig vedtatt.

32/14
RAPPORT FINANSFORVALTNING 2013

Vedtak:

Rapport for Beiarn kommunes finansforvaltning 2013 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

33/14
SØKNAD OM TILSAGN/ERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/56

Vedtak:

Hvis prosjektet ((Galleri Tvervik)) 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.

Vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Behandling:
Representanten Anne Rita Nybostad var erklært inhabil og fratrådte. Janne Berntsen tiltrådte.

Beiarn Arbeiderparti gjorde det klart at de gikk imot salg av tomt i Tvervik gnr. 50/56.

Votering:
Rådmannens innstiling ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Rådmannens innstiling:
Hvis prosjektet ((Galleri Tvervik)) 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.
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34/14
TROLIVEIEN VEILAG SA - SØKNAD OM UTGIFTSKOMPENSASJON

Vedtak:

Søknaden fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000 i utgiftskompensasjon innvilges. Dette
finansieres fra investeringsbudsjettet. Beiarn kommunestyre presiserer at det er
tilknytningsavgift til veilaget på kr. 2.500 per medlem som betales tilbake.

Vedtatt med 14 mot 1 stemme.

Behandling:

Monika Sande, Øyvind Sande og Helge Osbak fratrådte som inhabile. Hilde Rasch, Tove P
Herstad og Terje Solhaug tiltrådte.

Samarbeidsgruppa Beiarn Bygdeliste og Beiarn Senterparti fremmet følgende forslag til
vedtak:

Søknaden fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000 i utgiftskompensasjon innvilges. Dette
finansieres fra investeringsbudsjettet. Beiarn kommunestyre presiserer at det er
tilknytningsavgift til veilaget på kr. 2.500 per medlem som betales tilbake.

Vedtatt med 14 mot 1 stemme

Rådmannens innstiling:

Søknad fra Troliveien Veilag SA om kr. 90.000,- i utgiftskompensasjon avslås.

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.

35/14
HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKRHET 2015 - 2018

Vedtak:
Beiarn kommunestyre vedtar "Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018", med følgende
tilegg under planens del om ((Andre tiltak))

. Trafikalt grunnurs som valgfag i ungdomsskolen

. Beiarn kommune skal jobbe for å bli ((Trafikksikker kommune))

Planens prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Enstemmig vedtatt.
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Behandling:

Beiarn Bygdeliste og Beiarn Senterparti fremmet to tilleggspunkter til innstilingen - under
planens del om ((Andre tiltak)):

. Trafikalt grunnkurs som valgfag i ungdomsskolen

. Beiarn kommune skal jobbe for å bli (arafikksikker kommune))

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre vedtar "Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-20 18". Planens
prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

36/14
RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLEÅRET 2014 - 2015

Vedtak:

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

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 oppmøtested Moldjord skole
Merkantil ressurs

100 %
100 %

50%
50%

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

Enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

Beiarn kommunestyre vil følge arbeidet med kommunestruktur tett. Rådmannen gis i oppgave
å bidra til at aktuell informasjon oversendes fortløpende tillokalpolitisk bearbeiding.
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Beiarn kommunestyre ønsker å være egen kommune. Det er dette Ordfører og administrasjon
har å forholde seg til i debatten om kommune struktur. Vi skal jobbe for at kommunen Beiarn
som samfu skal være robust nok til å klare de oppgaver som vi blir satt til, og vi skal kunne
samarbeide med andre kommuner for at innbyggerne i Beiarn skal få de tjenester de har krav
på til en akseptabel kvalitet. Vi ser likevel at det kan komme til et punkt hvor vi må velge
hvem vi eventuelt søker å slå oss sammen med. Dette punktet er ikke kommet enda. Vi må ha
mer informasjon om reformen og mulighetene før vi starter sonderinger mot mulige
kommuner. Dette regner vi med vi vil få i løpet va høst 2014/vår 2015. Ingen valg av retning
skal gjøres før da.

Vedtatt med 9 mot 4 stemmer.

Behandling:
Repr. Anne Rita Nybostad hadde permisjon under behandlingen av denne saken.

Senterpartiet og Beiarn Bygdeliste fremmet nytt forslag til vedtak som følger:

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

Beiarn kommunestyre ønsker å være egen kommune. Det er dette Ordfører og administrasjon
har å forholde seg til i debatten om kommunestruktur. Vi skal jobbe for at kommunen Beiarn
som samfunn skal være robust nok til å klare de oppgaver som vi blir satt til, og vi skal kunne
samarbeide med andre kommuner for at innbyggerne i Beiarn skal få de tjenester de har krav
på til en akseptabel kvalitet. Vi ser likevel at det kan komme til et punkt hvor vi må velge
hvem vi eventuelt søker å slå oss sammen med. Dette punktet er ikke kommet enda. Vi må ha
mer informasjon om reformen og mulighetene før vi starter sonderinger mot mulige
kommuner. Dette regner vi med vi vil få i løpet va høst 20 14/vår 2015. Ingen valg av retning
skal gj øres før da.

Votering - med fjorten tistedeværende representanter:

Forslaget ble holdt opp mot innstilingen.
Forslaget fra Senterpartiet og Beiarn Bygdeliste fikk ni stemmer mot fire stemmer for
innstilingen.

Rådmannens innstiling:

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

38/14
NY BREDBÅNDSLØSNING

Vedtak:

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.
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Bevilgningen finansieres over næringsfondet til Beiarn kommune.

Enstemmig vedtatt.

39/14
REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE - RUTINERE FOR
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR ALLE UNDERUTVALG

Vedtak:

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.

Enstemmig vedtatt

40/14
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Vedtak:

Fremlagte forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Beiarn kommune 2014 - 2024 vedtas
med vedtatte tilegg:

Beiarn kommunes visjon for 2014 - 2024:

Framtiden skapes nå
Side 11:
Kulepkt. 1- tilegg:

Kulturpunkt Tvervik, Beiaiforden som turistvei. Grotting.

Vedtatt enstemmig med foreslåtte tilegg.
Behandling:

Habiltet:
Anne Rita Nybostad, Andre Kristoffersen og Ole Hemminghytt fikk sin habilitet vurdert i og
med at disse er aktive i noen av de tiltakene som spesifikt er nevnt i planen

Votering:
Fire representanter mente medlemmene var inhabile. På dette tidspunktet var det gitt
permisjoner slik at sju personer stemte for at de var habile.
Samarbeidsgruppa Beiarn Senterparti og Beiarn Bygdeliste fremmet forslag om endring -
senere utvidet etter omforent innspil fra representanten ørjan Kristensen:
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Beiarn kommunes visjon for 2014 - 2024:

Framtiden skapes nå
Side 11:
Kulepkt. 1 - tillegg:

Kulturpunkt Tvervik, Beiarfjorden som turistvei. Grotting.

Vedtatt enstemmig med foreslåtte tilegg.

Rådmannens innstiling:
Kommuneplanens samfunnsdel legges herved til 2. gangs behandling i Plan og ressursutvalget
i hht. Planprogram for revisjon av kommuneplan for Beiarn.

41/14
KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

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
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

42/14
FORVAL TNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG
RAMMEA VT ALER.

Vedtak:

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:

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

43/14
ERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/22

Vedtak:

Beiarn kommune tilbyr Kurt Edvin Blix Hansen å leie areal regulert til forretningsformål øst
for gnr. 50/22 innenfor reguleringsplan for Tvervik for oppsetting av Shac1etons kahytt fra
polarskuta Quest.

Vedtatt med 9 mot 6 stemmer.

Behandling:

Representanten Anne Rita Nybostad var erklært inhabil og fratrådte. Janne Berntsen tiltrådte.

Beiarn Arbeiderparti gjorde det klart at de egentlig verken ønsket å leie bort eller selge det
omsøkte arealet.

Beiarn bygdeliste og Beiarn Senterparti fremmet følgende forslag:

Dersom prosjektet blir realisert/fullfinansiert, tilbyr Beiarn kommune Kurt Edvin Blix Hansen
å kjøpe areal regulert til forretningsformål øst for gnr. 50/22 innenfor reguleringsplan for
Tvervik for oppsetting av Shackletons kahytt fra polarskuta Quest.

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

V oterine::

Innstilingen fra Formannskapet ble holdt opp mot forslaget fra Senterpartiet og Bygdelista

Innstillingen fra Formannskapet ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer.

Rådmannens innstiling:

Med henvisning til søknad datert 27.12.13 tilbyr Beiarn kommune Kurt Edvin Blix Hansen å
kjøpe areal regulert til forretningsformål øst for gnr. 50/22 innfor reguleringsplan for Tvervik.
Arealet har en størrelse på ca. 300 m2. Endelig arealstørreise fastsettes etter oppmåling.

Beiarn kommune tilbyr arealet til en pris på kr. 25 pr. m2. Kjøper dekker kostnader tilknyttet
oppmåling og tinglysning.
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