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Ordfører Gudbjørg Navjord åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til
innallngen og møtet ble erklært lovlig satt.

Sakslista ble godkjent som utsendt. Tileggsreferater ble omdelt og behandlingsrekkefølgen
avklart.

Referater:

Alle referater ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enst. vedtatt

I tilknytning til referat om økt oppdrett i Beiarfjorden gjorde Formannskapet følgende vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Håkon Sæther, Gudbjørg Navjord og Monika
Sande. Arbeidsgruppen skal hurtig komme sammen for å vurdere kommunal oppfølging av
saken.

I tilknytning til referat om kunst- og kulturprosjektet SALT, på Sandhornøy i Gildeskål,
besluttet Formannskapet å bevilge kr. 30.000 for å bli "fadder" til en av stokkene i fiskehjellen
som er en del av installasjonen. Finansieringen avklares i et samarbeid mellom kultur og
næring og følges opp av rådmannen.

21/14
RAPPORT FINANSFORVALTNING 2013

Formannskapets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

Rapport for Beiarn kommunes finansforvaltning 2013 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

22/14
KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Formannskapets behandling:
Innstiling til kommunestyret:
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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:

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.

Rådmannens innstiling:

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

23/14
REGJERNINGENS ARBEID MED NY KOMMUNESTRUKTUR - BEIARN
KOMMUNES ARBEID OG TILPASNING.

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 til lokal politisk bearbeiding.

Enstemmig vedtatt.
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Saksordfører Gudbjørg Navjord-

24/14
NYE TJENESTEA VT ALER - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG LEDSAGING
AV PASIENTER TIL BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Formannskapets behandling:
Innstiling til 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

25/14
TROLIVEIEN VEILAG SA - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING

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:
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.

Rådmannens innstiling:
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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. 1 O. 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.

26/14
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

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
innstillng:

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

Behandling:

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
innstilling:

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.

Saksordfører: Håkon Sæther

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunes vedlagte reglement for finansforvaltning godkjennes.

27/14
NY BREDBÅNDSLØSNING

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:
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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.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

28/14
REGLEMENT FOR BEIARN KOMMUNESTYRE - RUTINERE FOR
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR ALLE UNDERUTVALG

Formannskapets behandling
Innstiling til kommunestyret:

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

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.
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