
MØTEINNKALLING

Utvalg: DRIFTSUTVALGET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 28.05.2014 Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen
Julie Kristensen

Forfall Innkalt for

FO

Øyvind Sande

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

8/14 12/639
FL YKTNINGER

9/14 14/300
RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLEÅRET 2014 -
2015

10/14 14/113
TILSKUDD TIL AKTIVITETER - KOR, KORPS, LAG OG
FORENINGER 2014

11/14 14/137
SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

12/14 14/282
UTBEDRINGSTIL TAK KOMMUNALE VEGER - DISPONERING AV
BUDSJETT 2014

Beiarn kommune, 26.05.2014

Anne Rita Nybostad
leder
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REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2014-26.05.2014 Utvalg: FSK Formannskapet

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

24.04.2014 SAD/RAD/OPN U01
Sjøfossen næringsutvikling v/ Frigg Ottar Os
ARENA BEIARN - FORPROSJEKT 2014

29.04.2014 SAD/RAD/OPN UOO
ORGANISERIG AV NÆRIGS ARBEIDET

29.04.2014 SAD/RAD/OPN 210
Salten kommunerevisjon
REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET

29.04.2014 SAD/RAD/OPN U01
Arena Beiarn
ARENA BEIARN - KOPI AV SØKNAD TIL INOVASJON NORGE

02.05.2014 SAD/RAD/OPN 060
Arbeidstisynet
INFORMASJON OM BREVUTSENDELSE TIL KOMMUNENE

07.05.2014 SAD//MS 255
Kommunekraft As

GENERALFORSAMLING - KOMMUNEKRAFT AS ONSDAG 21.MAI
2014 KL. 18.00 - 19.00

20.05.2014 SAD/OKO/JD 251
Kommunal og moderniseringsdepartement
HØRIG AV LOVFRAMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV
KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEA VT ALER FØR
IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN

21.05.2014 SAD//MS 255
Sjøfossen Energi AS
ORIENTERIG OM FISJON SJØFOSSEN ENERGI
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FLYKTNINGER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Marit Moldjord
12/639

Arkiv: F30

Saksnr.: Utvalg

8/14 Driftsutvalget
Møtedato
28.05.2014

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:

((1 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.))

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 bosettes i Beiar.
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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RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLEÅRET 2014 - 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stenmark Bjørn
14/300

Arkiv: A20

Saksnr.: Utvalg

9/14 Driftsutvalget
Møtedato
28.05.2014

Rådmannens innstiling:

Samlet rammetimer for skoleåret 2014 - 2015 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 100 %
Rektor inklusive kulturskolerektor med hovedsakelig oppmøte Trones skole 100 %
Inspektør med oppmøtested Moldjord skole 50 %Merkantil ressurs 50%
Grunnskolene skal innen 15. oktober 2014 rapportere til rådmannen for hvordan ressursen er
blitt disponert.

Bakgrunn/saksutredning:
1

Budsjett for 2014.
Budsjett for 2014 er vedtatt og legger klare føringer fra høst 2014 - nytt 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 % stillng.

Nytt skoleår 2014 - 2015 får vi følgende stillngshjemler ved våre to skoler:
1578 % undervisningsstillng
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3

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

4
Spesialundervisning.
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 avelevgrupper 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 %
Inspektør med oppmøtested Moldjord skole 50 %Merkantil ressurs 50%
7

Voksenopplæring:
Ressurser til voksenopplæring holdes utenom rammen. For tiden utgjør dette 144 % stiling.
Nye flyktninger og oppfølging av introduksjonsprogrammet vil påvirke stilingsstørrelsen 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.
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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. - io
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 % stilinger.
Trones skole: 7772 årstimer tilsvarer 1137% 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 1.årstrinn
ved Moldjord skole, som må være sammen med 2.årstrinn.

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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TILSKUDD TIL AKTIVITETER - KOR, KORPS, LAG OG FORENINGER 2014

Saks behandler:

Arkivsaksnr. :
J anne Berntsen
14/113

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

10/14 Driftsutvalget
Møtedato
28.05.2014

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

Søker Formål Kostnad Merknad Forslag til Fordeling
fordelin

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

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

aktiviteter for
barn og unge

Beiarn Dirigentlønn, 8.000
Mannskor kordrift
KORinteran Dirigentlønn, 14.000

kordrift
Beiarn Oppsetting av 6.000
grotteklubb bod for lagring

av utstyr.
Aktiviteter.

Sum 42.000

Saksutredning:
Beiarn kommune har avsatt kr. 42.000 i tilskudd til kor, korps, lag og foreninger, budsjettpost
15353854712, i sitt budsjett for 2014. Søknadsfristen var satt til 14. mars.
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Søker Formål Kostnad Merknad Søknad Fordeling

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

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

aktiviteter for
barn og unge

Beiarn Dirigentlønn, 8.000
Mannskor kordrift.
KORinteran Dirigentlønn, 14.000

kordrift.
Beiarn Oppsetting av 6.000
grotteklubb bod for lagring

av utstyr.
Aktiviteter.

Sum 42.000

Bakgrunn:
Grunnlag for fordelingen av tilskudd til kor, korps og aktiviteter er gjort i henhold til tidligere
prinsipper og bestemmelser gjort av driftsutvalget. Søknadsfristen var satt til l. mars.Vurdering: .
Det kom inn tre søknader innenfor fristen. Tempo og grotteklubben har søkt om midler som
egentlig hører inn under andre søknadsposter og er dermed fordelt. Mannskoret søkte 3 uker
etter ordinær frist. I tilegg var fristen forlenget med 10 dager ut i fra ordinær søknadsdato. Da
var søknadene i prinsippet ferdigbehandlet. Det ble gjort en ny saksbehandling, hvor
mannskoret da er tilgodesett med et beløp.

Fra og med 2015 vurderes det og endre denne ordningen, hvor ett tilskudd til kor og korps vil
bli gitt over en 3-årsperiode 2015-2017. Utlysningsteksten vil da bli endret fra neste år. I
tilegg vurderes denne tilskuddsordningen å legges kun til kor og korps, hvor da andre lag og
foreninger kan søke under tiltak innenfor aktiviteter til barn og unge, samt egne aktiviteter
innen friluftsliv. Dette vil og forenkle saksbehandlingen.

rådmann
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SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Janne Berntsen
14/137

Arkiv: C04

Saksnr.: Utvalg

11/14 Driftsutvalget
Møtedato
28.05.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune bevilger kr. 5.000 som et oppstartstilskudd til ny virksomhet i Beiarradioen.
Beløpet bevilges fra konto 4760 385 1547, øvrige kulturformål etter politisk bestemmelse.

Saksutredning:
Beiarradioen ble stiftet 10.02.2014 med nytt styre og driftes på frivillig basis. Tidligere Radio
Beiarn AL er nedlagt. Radioen har i hovedsak formiddags sendinger, men overfører blant annet
møtene i kommunestyret. Egeninntekt består primært av radiobingo, kontingenter og inntekter
fra kommunestyremøter (kr. 5000 pr. møte).

Radioen driftes fra det gamle butikklokalet på Moldjord.

Bakgrunn:
Radio Beiarn søker Beiarn kommune om tilskudd til husleie første driftsår. Husleien er satt til
1.650,- pr. måned.

Vurdering:
Driftsutvalget har til disposisjon kr. 10.000 og kan vurdere støtte via tilskuddsordningen 1547
- 4760: ((Øvrige kulturformål - etter politiske bestemmelsem.

Beiarradioen er en videreføring av Radio Beiarn som eksisterte som lokal radio i mange år.
Også den nye radioen er driftet på frivilig grunnlag. Radioen har en rekkevidde over
kommunegrensen og kan høres blant de som er flyttet ut fra Beiarn. For Beiarn kommune er
den brukt som kommunikasjonsmiddel med overføring av møter i kommunestyret, noe som
vurderes å ha så stor verdi at de får støtte på kr. 5.000 for hver møte som kringkastes. Radioen
vurderes ellers først og fremst et viktig medium for eldre og hjemmesittere i kommunen, jfr
brev fra Beiarn Pensjonistforening datert til Beiarn kommune 3. mars 2014.

Å gi ren støtte til husleie vurderes som galt da det fort kan føre til at man setter en type
leietakere opp mot andre leietakere. Leien vurderes som lav slik den er pr. dato, noe som blant
annet har sammenheng med at tidligere Radio Beiarn og nåærende Beiarradioen selv har
bidratt sterkt til innedning og enkel oppussing av lokalene.

Vedlegg:
Brev fra Beiarradioen
Brev fra Beiarn Pensjonistforening
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Beiarradioen v/Tommy Andersen
Sl10 Moldjord '__"~'h+ 3.03.14

Beiarn Kmnmune :
Å/l/ I37 ' DO~ ì~¿~ - ï11

1 4 MAR 2014 i
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SØKNAD OM TILSKUDD FOR DRI AV RADT~-'-

Beiarn Kommune
Plan- og Næring
SL 10 Moldjord

Beiarradioen org.nr. 913 221 575 leier deler av 1. etg. I Beiarn Kommune
sitt bygg ~(Gammelcoopem). Leien er satt til 1650,- pr. mnd.

Beiarradioen ønsker å søke tilskudd til å dekke denne leien første driftsår.

Et av radioens formåi er å være talerør for lokalsamfunnet (innbyggere,
næringsliv og institusjoner).
Radioen formidler også nyheter fra Kommunen sine hjemmesider.
Vi kan, dersom kommunen ønsker det, bemanne radioen i tilfeller der man
fort vil informere innbyggerne om en hendelse utenfor våre oppsatte
sendetider.

Radioen driftes kun av frivillige. Foreløpig er det Formiddagssending med
Gudmund Lauritsen, hverdager 09- 11. Vi prøver å få tak i noen som kan
tenke seg å ta del i Helgesendinger og Nattsendinger. Radio-Bingo er oppe
og går så snart vi får tillatelse fra Lotteritilsynet.

Vedlegg: Vedtekter og Budsjett 2014

Med"'¥e~"o,,' ilsen..~'G- . .
~'-~~~~ jlj l:V1:'et/(,

Beiarradioen
Tommy Andersen



Vedtekter for Beiarradioen

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Beiarradioen og ble stiftet 10.02.2014

§ 2 Formål
Foreningens formål er:

a) A gi medlemmene tilbud om nærradio
b) A være talerør for lokalsamfunnet (innbyggere, næringsliv og institusjoner).
c) A drive opplysningsvirksomhet etter journalistiske prinsipper.
d) A presentere kulturlivet i kommunen i vid forstand.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
Ingen begrensning på medlemskap.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tilltsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Arsmøte
Arsmøtet, som holdes hvert år innen 15. april, er foreningens høyeste myndighet.
Arsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret
senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest
1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Arsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
til å være til stede.

Arsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Arsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreninQen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.



3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Beiarradioens økonomi i henhold til de

til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Beiarradioen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Beiarradioen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Beiarradioen. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning ti dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

§ 16 Redaktørens ansvarsforhold
Redaktøren er ansvarlig for alle program som går på lufta etter gjeldende norsk lov og for
øvrig etter vilkår fastsatt av sentrale myndigheter.



Budsjett 2014 for Beiarradioen org.nr. 913221575

Inntekter:

Medlemska pjlyttelisens:
Kommunestyremøter:
Bingo:

Arrangement inntekter:
SUM INNTEKTER:

20000
25000

200000
50000

295000

Utgifter:

Bingo gevinster:

Bingo materiell:
Premier:
Arrangement utg:
Leie lokale:

Avskr.lrep:
Streamer:
Strøm
Bank:

Leie sendeplass:

Innkj. Utstyr:
Kontorrekvisita:
Datajinternett:
Telefon:
Porto:
Kurs:

Forsikring:

Lisensjløyveavg.:
Tonojgramojbingo:
Uforutsette utg:

105000
25000
15000
30000
16500
20000

6500
10000

1500
15000
5000
1500
9000

10000
4000
3000
5000
3500

15000
10000

310500

Over-junderskudd: -15500



Beiarn Pensjonistforening
8110 Moldjord.

Beiarn Kommune
Ar/sa¡k.qnr I . - I DOk.nir. ¡-Rei.nri

1- i j (SL,_."'__~_. ,._.L.,_~

Dato: 03 mars 2014.

Beiarn kommune
v/ordfører Monika Sande,
8110 Moldjord.

o 7 MAR 2014

._.~~=~~-
Ark.kode P

Ark.kode S

Avdeling

Kassasjon

Årsmøtet i Beiarn Pensjonistforening vil herved gi følgende uttalelse:

FREMTIDIG DRIFT AV BEIARIOEN

Det er med stor glede og tilfedshet at årsmøtet nå registrer at BEIARRAD/OEN er startet opp
igjen, og er kommet igang med daglige sendinger.

Radioen, som har vært i drif i over tjue år, er med å sprer glede og informasjon, ikke bare til
bygdas innbyggere, men utover det ganske land. Ja, til og med fra noen av våre sambygdinger på
Kypros, vet vi at radioen blir lyttet til der.

Som formidler av Radiobingo, vet vi at også våre nabokommuner er svært opptatt at radioens
sendinger. Det er en betydelig masse med lyttere der. Derfra utveksles også hilsener og ønsker om
fin musikk via radioen.

Når radioen nå er kommet i drif igjen, etter noen måneders fravær, oppfordrer vi på det sterkeste
Beiarn kommune til å medvirke, slik at de økonomiske forutsetninger for å drive radioen, vil være
tilstede.

Årsmøtet ber om at det hvert år avsettes en sum fra avkastningen av det nyetablerte Sjøfòssen-
fondet, til drif av radioen. Dette er midler som vi mener bør komme alle kommunens innbyggere
tilgode, og Beiarradioen vil i så måte være med å sørge for dette.

Beiarradioen er en institusjon i bygda, og den er med å skaper livskvalitet for svært mange.
Derfor må det være en kommunal oppgave å sørge for drifen.

Beiarn Pensjonistforening

Kåre Johansen, leder
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UTBEDRING STIL TAK KOMMUNALE VEGER
- DISPONERING AV BUDSJETT 2014

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Freddy Olsen
14/282

Arkiv: Q14

Saksnr.: Utvalg

12/14 Driftsutvalget
Møtedato
28.05.2014

Rådmannens innstiling:

Årets investeringsmidler på kommunale veier disponeres som følger:

Krokslett bru
Soløyveien
Eiterjord

kr.
kr.
kr.

300 000 - påbegynt oppdrag
1.250 000

334 000

Saksutredning:
Etter at vi har lagt bak oss vinteren og høstet erfaringer de siste månedene fremmes sak om
prioritering av budsjetterte midler til utbedring av kommunale veier. Veiene strekker seg fra
fjellområdene i Tollådal og Ramskjell til nederst ved havet på Soløy, noe som gjør at
forholdene varierer mye.

I budsjettet for 2014 er det lagt opp til følgende bruk til utbedringsarbeider:
Soløyeien Kr. 1.550 000
Eiterjordveien Kr. 334000

Bakgrunn:
Erfaringene med kraftig vårløsninger viser et stort behov for utbedringer på flere områder i
kommunen. Området fra Solbakk til Skoglund hadde full vårløsning i den mest belastede
perioden rundt påsketiden. Det førte til en meget dårlig kjørebane og mange strakstiltak måtte
iverksettes for å gjøre veien fremkommelig. Det ble brukt mye tid og resurser på denne
strekningen og det ble vurdert å stenge veien i perioder.

Eiterjordveien måtte også utbedres med tilførte grovmasser på flere områder for å holde en
kjørbar standard. Enkelte områder på strekningen er av meget dårlig kvalitet og blir derfor
ekstremt utsatt i vårløsningsperioden.

Deler av Gråttådalveien fikk hard belastning med stor utfart til hytteområdet rundt Stimarka.

Omkjøringsveien rundt Staupåmo var i perioder i så dårlig forfatning at skolebussen ikke vile
benytte denne strekningen i fare for å kjøre seg fast.

I tilegg trenger en del av de kommunale bruene oppe i Beiardalen oppgradering. Blant dem er
Krokslett bru, hvor det i vår oppstod skade slik at nødvendige renoveringsarbeidet er igangsatt.
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Vurdering:
Etter vurderinger basert på hovedplan vei fra 2008 er Soløyveien og deler av Eiterjordveien
først på prioriteringslisten. Utbedringer på Soløyveien har tidligere blitt utsatt og bør nå
prioriteres.

Utover avsatte midler er det stort behov for å heve nivået på veistandarden på kommunale
veier.

Teknisk avdeling vil gi en mer detaljert gjennomgang av plan for utbedring i driftsutvalgets
møte.
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