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Åpnine:

Ordfører åpnet møtet og spurte om noen hadde innvendinger til innallingen. Representanten

Sæther påpekte at selve årsmeldingsdokumentet ikke ble sendt direkt på e-post, slik det
fremgår av saksdokumentene, men måtte lastes fra kommunens hjemmeside.

Representanten Navjord påpekte at man på den nye nettsiden til kommunen ikke har
fullstendige innkallnger med møtekart og protokoller under politikkområdet, og at man på den
siden bør finne alle dokumenter så snart de er offentlige - og ikke bare finne dokumentene ved
å lete i nyhetsarkivet med underliggende dokumenter. Rådmannen tar opp dette med web-
ansvarlige og møtesekretær. Etter dette ble møtet lovlig satt. Det var ingen innvendinger til
sakslista og nye referater (tre stk) ble om delt.

Orienterine:er:

L.

Rådmannen orienterte om kommunens økonomiske situasjon og beklaget at økonomirapport
og rapport for finansforvaltningen etter første kvartal er forsinket grunnet administrative
kapasitetsproblemer. Under orienteringen ble det gitt uttrykk for inntektskontroll og relativt
god kontroll også på utgiftene, men at det er tilkommet en del "må-kostnader" allerede som
bekymrer rådmannen. Budsjett for 2014 vil bli periodisert med det første og økonomisjef vil

sammen med rådmannen gi en muntlig orientering til kommunestyret på møtet 12. mai 2014.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

2.
Rådmannen orienterte om behov for mindre justering av finansreglementet. Det ble gitt et
innblikk i årsaken til at det blir fremmet sak om dette som vente så kunne vedtas i junimøtet.
Årsaken er knyttet til noen uheldige detaljer i reglementet som gir beskrankinger på
plasseringene i rentefond/rentepapirer og som er til hinder for å kunne forvente en litt bedre
avkastning uten vesentlig risikoøkning.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

3.
Freddy Olsen fra teknisk avdeling orienterte om situasjonen på kommunale veier, der det
særlig har vært - og er, store utfordringer på Tollådalveien. Det ble redegjort for tiltak som er
gjennomført og at det verste antas å være over for i år, at dette året har vært nokså spesielt, og
at veien helt plutselig ble nærmest ødelagt med stor trafikk fra Reinhornrennet, påsketrafikk og
en del tungtransport i en kritisk fase av vårløsninga. Tiltak ble diskutert. Kommunen har en
plan for rehabilitering av kommunale veier. Iht. denne skal Eiterjord- og Soløyveien i år ha
prioritet og det er budsjettert med 1,8 mil fra investeringsbudsjettet til å følge opp dette. Dette
kommer i tilegg til små midler på driftsbudsjettet. Driftsutvalget vil bli involvert i prioritering
og valg av tiltak. Administrasjonen lyser snart ut konkurranse på veivedlikehold, basert på
timepris og avrop fra kommunen, der vi før har hatt prosjektrelaterte konkurranser på de større
prioriterte sakene.
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Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

4.
Rådmann og næringskonsulent orienterte om de punkttiltak og aktiviteter som er planlagt både
på nasjonaldagen og under Regionrådsmøtet som skal være i Beiarn 5. og 6. juni.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

5.
Rådmannen gaven kort orientering om status i arbeidet med justering av organisasjonsplanen i
kommunen.
Vedtak:
Formannskapet er positiv til den prosessen som er igangsatt og gav uttrykk for at de siste
signaler fra arbeidsgruppa var positive.
Orienteringen tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

6.
Ordfører orienterte om at den valgkomiteen for valg til selskaper Beiarn kommune er medeier
i, men som ennå ikke formelt er valgt, har vært virksom og har vurdert kandidater til flere
styrer.
Varaordfører orienterte om at selskapet Beiarvekst AS har generalforsamling senere denne dag
og at nettopp valgkomiteen her har diskutert valg til nytt styre.
Vedtak:
Formannskapet sa seg enig i de løsningsforslag som har vært drøftet til nå i valgkomiteen.

Enst. vedtatt

Referater:

Tilsendte og omdelte referater ble gjennomgått og kommentert.
I tilknytning til disse noterte administrasjonen at det kommunale bidraget til reparasjon av
laksetrapp i Tollåga kan utbetales selv om man fikk noe mindre midler enn omsøkt fra
departementet. Arbeidet med lakstrappa er i gang.

I tilegg noterte administrasjonen at kommunens forsikringsavtale må prolongeres, men at ny
prosess og ny konkurranse må utlyses sammen med samarbeidende kommuner.

Videre gav ordfører uttrykk for at arbeidet med Bodø kommunes prosjekt; Utviklingsprogram
for byregioner oppfattes som positivt og interessant å være med på.

Rådmannens notat til kolleger i nabokommuner, om organisering av næringsarbeidet, fikk
positiv omtale og vil bli fulgt opp både administrativt og politisk.
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Rådmannen orienterte om henvendelse til Innovasjon Norge angående Arena Beiarn sin
søknad.

Rådmannen orienterte om dialog med KLP ad. pensjonsordningen til ordfører. Her besluttet
Formannskapet at de vil ha en sak direkte til kommunestyret for å fatte nødvendig og oppdatert
vedtak.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Delee:erte vedtak i perioden

Beiarn Vertshus AS er gitt serveringsbevilling

Næringskonsulent orienterte om behandling av sak til Beiarn Næringsforum.

Vedtak:
Delegert vedtak tas til orientering.

17/14
STARTLÅN OG TILSKUDD 2013 - 2014

Formannskapets innstiling til kommunestyret
Beiarn kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 2.000.000, to milioner, fra
Husbanken. Låneopptaket skal benyttes til videre utlån og formidling iht regelverket.

Lånet opptas som annuitetslån med flytende rente og en løpetid på 25 år og med avdragsfrihet i
fem år.

Enst. vedtatt

Saksordfører:Håkon Sæther

18/14
BYGDEUTVIKLINGSPROSJEKT BEIAREL V A

Vedtak:

Beiarelva SA innvilges et tilskudd på kr.50.000.- til sitt bygdeutviklingsprosjekt:
Primærnæringene i Beiarn, gjennom eierskap i Beiarelva, en ressurs for framtidig
næringsutvikling og lokalsamfunnsbygging.

Innvilget tilskudd belastes kommunens næringsfond, kto 4722 325 1740 og kan utbetales ved
prosjektstart. Prosjektrapport og regnskap oversendes kommunen ved avsluttet prosjekt

Enst. vedtatt
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19/14
SØKNAD OM DEKNING AV STUDIUM "BERGTEKNISK ANSVARLIG"

Vedtak:
Evjen Granitt AS innvilges inntil 1/3, begrenset oppad til kr. 35. 000, til dekning av av
kostnadene for nødvendig kompetanseheving for å oppfylle myndighetenes krav om
Bergteknisk Ansvarlig, for å ha lov til å drive masseuttak.

Beløpet belastes næringsfond og utbetales etter dokumenterte kostnader.

Enst. vedtatt

20/14
ÅRSOPPGJØR 2013

Formannskapets innstiling til kommunestyret
Under forutsetning aven positiv uttalelse fra Kontrollutvalget godkjenner Beiarn
kommunestyre årsoppgjøret for 2013, bestående av årsregnskap med noter og årsmelding.

Enst. vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

Behandling:
Av formelle grunner justeres innstilingen fra rådmannen. Det er slik at kontroll utvalgets
uttalelse i saken, som også bygger på revisors beretning, skal foreligge før Formannskapet
avgir sin innstiling. Revisors beretning foreligger og vil bli vedlagt når saka går til
kommunestyret. Videre foreligger innstiling til Kontrollutvalget med forslag til innstiling til
uttalelse. Denne vil også bli vedlagt til kommunestyret ved innkallngen til møtet 12. mai. Men
Kontrollutvalget har ikke møte før 9. mai. Løsningen blir å ta forbehold om positiv uttalelse
fra Kontrollutvalget i Formannskapets innstiling i saken. Kontrollutvalgets uttalelse vil bli
referert for Kommunestyret ved innledningen til behandling av saken.

Rådmannens innstiling:

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