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FO Bror Hemminghytt
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bestemt på møtet.
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Moldjord
MOLDJORD
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Telefaks: 75569001
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Áonine:/konstituerine::
Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt.

Møteinnallingen med saksliste ble godkjent som utsendt, men representanten Rune Jørgensen
etterlyste utsendelse av alle referatene slik man hadde tatt opp på forrige møte. Representanten
Helge Osbak har gjort en avtale med at han skal ha papirene pr post og ikke pr. e-post. Han har
ikke mottatt årsoppgjøret.

Tematime:
Sjøfossen Næringsutvikling AS.
Sverre Andersen møtte for selskapet og redegjorde for situasjonen mht organisering, økonomi,
utfordringer og samhandling med kommunen. Kommunestyret drøftet saken uten at det ble
fattet vedtak.

Interpellasjon:
Beiarn Arbeiderparti hadde meldt inn skriftlig interpellasjon angående Bodø Industri AS og
Vedsentralen. Interpellasjonen var skriftig besvart av ordfører og både spørsmål og svar ble
gj ennomgått.

Habiltet:
Representanten Anne Rita Nybostad vurderte seg selv som inhabil i sakene 18/14 om
skjenketilatelse til Beiarn Vertshus fordi hun driver virksomhet som også har skjenketilatelse
og i sak 25/14 om salg av tomt i Tvervik der hun er direkte part.

Representanten Øyvind Sande er regnskapsfører for en konkurende virksomhet som har
skjenketilatelse. Ut fra det ba han om at habiliteten i sak 18/14 ble vurdert.

Representanten Ole H Hemminghytt ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 22/14, om
låneopptak fra Husbanken til videre utlån. Dette siden han holder på å selge et hus til en som
er potensiell søker til startlånsmidlene.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

If. sak 1 8/15

Anne Rita Nybostad ble vedtatt å være inhabil - mot en stemme
Øyvind Sande ble vedtatt å være inhabil - mot en stemme
Monika Sande ble vedtatt å være inhabil - mot en stemme.

If. sak 25/14:

Anne-Rita Nybostad ble vedtatt å være inhabil

Ift. sak 22/14:
Ole Håkon Hemminghytt ble vedtatt å være habiL.

Permisjoner
Heidi Larsen ble gitt permisjon i deler av møtet. Hun deltok derfor ikke i behandlingen av
sakene; 22/14,23/14,24/14,25/14,26/14 og 27/14.
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REFERATER:
Referatene ble gjennomgått og de fleste av dem lest gjennom siden de på forhånd ikke var blitt
utsendt til medlemmene.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

15/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRRA MØTE 17.02 OG 19/3

Vedtak:

Protokollene fra 17 februar og 19. mars ble vedtatt godkjent.

Til å skrive under protokollene fra dagens møte og fra møtet 19. mars ble Heidi Larsen og
Øyvind Sande valgt.

Behandling:
Notat fra rådmannen om virkning av dette med signering av protokoll ble diskutert.

16/14
ÅRSOPPGJØR 2013

Vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2013 bestående av årsregnskap med noter
og årsmelding.

Enstemmig vedtatt

Behandling:

Leder av Kontrollutvalget, Ame Larsen redegjorde for behandlingen og uttalelsen til
Kontrollutvalget.

Økonomisjefen og rådmannen redegjorde for meldingen og for noen økonomiske
hovedpunkter i oppgjøret.

17/14
FRISKLIV

Vedtak:
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Beiarn kommunestyre støtter arbeidet med oppstart av Prisklivsentral i Beiarn. Det lyses ut en
prosjektstiling på 20 % som frisklivskoordinator. Prosjektet er på tre år. Prisklivssentralen
evalueres før den eventuelt videreføres etter prosjektperioden.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Samarbeidsgruppen SP/BBL fremmet følgende forslag til vedtak:

Beiarn kommunestyre støtter arbeidet med oppstart av Prisklivsentral i Beiarn. Det lyses ut en
prosjektstilling på 20 % som frisklivskoordinator. Prosjektet er på tre år. Prisklivssentralen
evalueres før den eventuelt videreføres etter prosjektperioden.

1 8/14

SKJENKING AV ALKOHOL
LINDA OG TOMMY ANDERSEN

Vedtak:

I medhold av alkohollovens § 1-7, gis Linda og Tommy Andersen alminnelig skjenketilatelse
for Beiarn Vertshus AS.

Styrer:
Stedfortreder:

Tommy Andersen
Linda Andersen

Skjenkelokale: Kafelokalet, utleierom samt avgrenset uteterrasse.

Bevilingsperiode: 19. mars 2014 - 30. juni 2016.

Skjenketid: øi og vin:

Søndag - torsdag
Predag -lørdag

Lørdag - søndag

kL. 08.00 - 01.30
kL. 08.00 - 02.30
kL. 08.00 - 02.30

Brennevin:
Søndag - torsdag
Predag -lørdag

Lørdag - søndag

kL. 13.00 - 01.30
kL. 13.00 - 02.30
kL. 13.00 - 02.30

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Representantene Anne-Rita Nybostad og Øyvind Sande samt ordfører Monika Sande fratrådte
som inhabile. Inge Strand tiltrådte.
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19/14
OPPNEVNING AV VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER BEIARN KOMMUNE
HAR EIERINTERESSER OG RETT TIL STYREPLASS

Vedtak:

Beiarn kommunestyre oppnevner med dette følgende komite for valg av styremedlemmer til
aksjeselskaper der kommunen skal oppnevne kommunale styrekandidater:

Leder:
Medlem
Medlem

Monika Sande

Håkon Sæther
Gudbjørg Navjord

varamedlem Andre Kristoffersen
varamedlem Heidi Larsen
varamedlem Anne Rita Nybostad

Enstemmig vedtatt.

20/14
DEL TAKELSE I PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR I
BRUSSEL

Vedtak:

Beiarn kommune slutter seg til enstemmig vedtak i Salten Regionråd av 21. februar 2014 som
følger:

1. Salten Regionråd inngår parnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brüssel

med virkning for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2015, hvor det tas stiling til om

partnerskapsavtalen skal forlenges.

3. Kontingent for første år finansieres som følger:

Beiarn kommune
Øvrige Saltenkommuner

Salten regionråd
SUM

kr. 16.667, som finansieres og reguleres inn i R 1.1.
kr. 16.667 hver

kr. 100.000, finansiert med SR sitt IRIS-fond.
kr. 250.000

4. Arbeidsutvalget i SR fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen og gis

fullmakt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd

5. Som Beiarn kommunes kontaktperson for partnerskapet oppnevnes ordfører Monika
Sande.

Enstemmig vedtatt.
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21/14
MULIGHETSSTUDIE VEDR. KOMMUNESTRUKTUR I SAL TEN

Vedtak:

Mulighetsstudie vedr. samarbeid i Salten.

A. Beiarn skal også i fremtiden være en egen kommune, men slutter seg til det
enstemmige vedtaket i Salten Regionråd 21. februar.

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å

utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

2. Salten regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innold.

3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. To tilitsvalgte velges inn i
Styringsgruppa.
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedas i
regionrådet i juni 2014. Styringsgruppen en ansvarlig for å opprette
nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet.

4. Pølgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet:

a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi

b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse

c) Privilig sektor

d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv

og sysselsetting
e) Demokrati, innflytelse og deltakelse

f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i

Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftige
lokalsamfunn og robuste kommuner

g) Nye oppgaver og muligheter

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 200 tas inn i arbeidet.

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

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Beiarn Arbeiderparti fremmet egen innstiling i saken som følger:

Prosjektets navn endres til:
Mulighetsstudie vedr. samarbeid i Salten
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Beiarn skal også i fremtiden være en egen kommune, men slutter seg til det enstemmige
vedtaket i Salten Regionråd 21. februar, med unntak av pkt. 3. som følger:

Pkt 3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe utvidet med to tilitsvalgte.

Rådmannens innstiling:

A. Beiarn kommunestyre slutter seg til det enstemmige vedtaket i Salten Regionråd 21.
februar som følger:

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å

utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

2. Salten regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innold.

3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to
tilitsvalgte.
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedas i
regionrådet i juni 2014. Styringsgruppen en ansvarlig for å opprette
nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet.

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet:

a) Kommunal t j enesteproduksj on og økonomi
b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse

c) Frivilig sektor

d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv

og sysselsetting
e) Demokrati, innflytelse og deltakelse

f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i

Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftige
lokalsamfunn og robuste kommuner

g) Nye oppgaver og muligheter

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 200 tas inn i arbeidet.

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

22/14
ST ARTLÅN OG TILSKUDD 2013 - 2014

Vedtak:
Beiarn kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 2.000.000, to millioner, fra
Husbanken. Låneopptaket skal benyttes til videre utlån og formidling iht regelverket.
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Lånet opptas som annuitetslån med flytende rente og en løpetid på 25 år og med avdragsfrihet i
fem år.

Enstemmig vedtatt.

23/14
INNKJØP AV BIL TIL ADMINISTRASJONEN P Å KOMMUNEHUS

Vedtak:

Beiarn kommune opptar lån på kr. 415.000 til innjøp av kommunebil iht. rammeavtale
inngått av SIIS på vegne av kommunene i Salten.

Det tidligere etablerte regelverket for tildeling og bruk skal benyttes.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Ordføreren fremmet forslag om korrigert innstilling på den måten at korrigert innstiling fra
rådmannen pluss opprinnelig innstiling pkt. to foreslås.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune opptar lån på kr. 415.000 til inn kjøp av kommunebil iht. rammeavtale
inngått av SIIS på vegne av kommunene i Salten.

24/14
NASJONALP ARKOMMUNE- STATUS

Vedtak:

Beiarn kommune slutter seg til strategi dokumentet og handlingsplanen for
nasj onalparkkommunene.

Enhver økt utnyttelse av nasjonalparker og verneområder bør vurderes nøye. Likevel er det av
stor betydning at det åpnes for tiltak som lokalpolitisk blir vurdert å ha stor betydning for
befolkningen, lokalt næringsliv og vårt omland.

Enstemmig vedtatt.

25/14
SØKNAD OM TILSAGNlERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/56

Vedtak:

Saken utsettes. Kommunestyret befarer det aktuelle området før realitetsbehandling.

Side 9 av 1 1



Enstemmig vedtatt.

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 innstillng:
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.

26/14
PENSJONSORDNING FOR ORDFØREREN

Vedtak:

Beiarn kommunes pensjonsordning for folkevalgte (ordfører) skal være lik den ordningen som
gj elder for ordinært ansatte.

Enstemmig vedtatt.

27/14
NYTT NØDNETT

Vedtak:

1. Beiar kommune deltar i interkommunalt samarbeid om etablering av nødnett og
legevaktsformidling med øvrige Saltenkommuner samt med Tysfjord vest, Røst og
Værøy iht vedtak i den enkelte deltakerkommune.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres i tråd med kommunelovens § 28b - som
et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune som vert. Rådmanen gis i oppgave å
delegere ansvaret for tjenesten til rådmannen i Bodø i tråd med vedlagte
samarbeidsavtale. Beiarn kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen som følger som
vedlegg til denne saken.
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3. Beiar kommunes merkostnad til prosjektet, anslått til kr. 162 pr innbygger,
innarbeides i budsjettramme 1 .3A og rulleres inn ved budsjettreguleringen.

Enstemmig vedtatt.
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