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Ordfører ønsket velkommen og åpnet møtet. Navneoppropet viste et fulltallg kommunestyre,
det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Sakslisten ble godkjent som utsendt.

Ordfører ba om at bruken av mobiltelefoner, bærbare PCér og nettbrett ble begrenset ti
aktiviteter som har med møteinnoldet å gjøre.

11/14
HØRING SUTT ALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BODØ
KOMMUNE 2014 - 2026

Vedtak:

Det vises til brev fra Bodø kommune om høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel 2014 - 2020. Beiarn kommune gir følgende innspil:

Beiarn kommune har i dag en vanskelig kommunikasjonsløsning mot andre
kommuner og vekstsentra i Salten - og ikke minst mot stamveinett og jernbane.
Dette gjelder i forhold til avstand, veistandard og ikke minst regularitet/trygghet
tilknyttet fjelloverganger.

God kommunikasjon er svært viktig for at Beiarn kan komme med i en BAS-region.
Det er vi ikke i dag. Bedre kommunikasjonsløsninger er også avgjørende for at
Beiarn skal kunne bidra i eventuelle nye kommune strukturer i Salten, som nå
utredes.

Beiarn kommune tror at gode kommunikasjonsløsninger er det viktigste element for
å sikre at vi kan arbeide, leve og bo godt i Beiarn, uavhengig av om vi er egen
kommune eller del aven større kommune.

Uansett vei løsning er den viktigste målsettingen for Beiarn kommune en raskere og
tryggere kommunikasjon mot Fvl 7/Bodø og E6/SaltdaL. Dette ut fra at Bodø er
sentrum i Salten, og at adkomst til Saltdal gir tilgang til jernbane og stamveinett
nord/sør.

Fv812 er en ferdig bygd tverrforbindelse mellom E6 i Saltdal og Fvl 7 på Tuv, men
har i dag delvis dårlig standard. En utbedring vil gi betydelig bedre adkomst fra E6
mot søndre del av Bodø, Misvær, Skjerstad og Saltstraumen, samt i tilegg legge til
rette for planlagt næringsvirksomhet på Saltdalslia. En utbedring av Fv812 vil for
Beiarn, med utgangspunkt i Storjord, gi kortere avstand til Fvl 7/Bodø samt gi bedre
kommunikasjon mot E6/Saltdal og jernbane. Det antas at en utbedring av Fv812 må
være av stor interesse for Bodø og Saltdal kommune.
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Fv813 over Beiarfjellet er i dag en flaskehals for adkomst til og fra Beiarn.
Utbedringer over Beiarfjellet vil ikke medføre særlig redusert kjøreavstand, men gi
bedre veistandard, fremkommelighet og økt kjørehastighet.

Det er avholdt møter mellom administrativ ledelse i Bodø, Saltdal og Beiarn
kommuner om felles samferdselsproblematikk, og det er med bakgrunn i dette
igangsatt felles prosess med å gjøre veifaglige utredninger på Fv8 1 2 og Fv8 1 3 - i
første omgang på overordnet nivå for å belyse alternative løsninger.

Beiarn kommune ber om at følgende mulige veiutbedringer medtas i
kommuneplanens arealdel:

Fv 812 - utbedring av bru i Vesterlia

Dagens løsning tilfredstiller ikke kravene ift vektbelastning eller bredde og utgjør en
hemsko for næringstrafikk til og fra Beiarn.

Fv812 - Tunnel mellom Oldereid og Hogndalen/Børelv

Vil redusere avstanden mellom E6/BeiarnMisvær og Fvl 7/Bodø, og i tilegg ta bort
et vanskelig veiparti og en vanskelig fjellovergang.

Fv 812 - Utbedring/Tunnel over Saltdallia.

Veistandard på Fv812 over Saltdallia er i dag dårlig og vanskeliggjør adkomst mot
E6/Saltdal og ønsket næringsutvikling.

Fv8 1 3 - Utbedring/Tunnel Beiarfiellet.

Det er gjort noen utbedringer oppe på fjellet, men veistandard er fortsatt delvis dårlig.
Særlig gjelder dette på Beiarsiden av fjellet. Vi ber om at Bodø kommune medtar den
som er innenfor sine kommunegrense.

Enstemmig vedtatt.
&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen l'

12/14
HEN STI LILN G TIL STORTINGE OM GRUNNLOVSFESTING AV DET LOKALE
SELVSTYRET

Vedtak:
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Det lokale folkestyret er en grunn stein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det nasjonale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslaget om grunnlovsfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertalL.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubiuleum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovsfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)). Vi
oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et
av disse forslagene.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Ordfører Monika Sande fremmet følgende forslag til uttalelse:

Det lokale folkestyret er en grunn stein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 ivaretok
ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det nasjonale
planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslaget
om grunnlovsfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men
hittil har ingen fått det nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubiuleum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå
stemme over tre ulike forslag om grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument
12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)). Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det
sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling.

13/14
RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

Vedtak:

Beiarn kommune har følgende uttalelse til "Høringsnotat av 21.01.2014, Høring-
reservasjonsordning for fastleger, fra HOD. Endring i helse- og omsorgstjenesteloven og
pasient- og brukerrettighetsloven, og forskrift om endring i fastlegeforskriften.

1. Forslaget til lovendringene fra Regjeringen vil medføre et dårligere og mer

byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også undergrave verdiene

likeverd, respekt og trygghet ved at kvinner/jenter i en sårbar situasjon ikke vil
få oppfylt de rettigheter de har krav på hos sin fastlege, men må kunne orientere
seg om hvilke leger som kan oppfylle deres lovmessige rett.
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2. Fastleger har plikt til å hjelpe de som har krav på hjelp. Beiarn kommune som

arbeidsgiver for fastleger ønsker ikke at disse skal få lov å reservere seg mot
deler av sin jobb, og ber derfor om at helse- og omsorgsdeparementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Vi mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig
ivaretatt gjennom abortloven, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot
henvisning til abort i Beiarn kommune.

4. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Beiarn kommune ikke tilate at
fastlegekontrakter som åpner for at fastleger i vår kommune kan reservere seg
mot å henvise til abort.

Enstemmig vedtatt,

Behandling:

Saksordfører Håkon Sæther redegjorde for at saken ikke var behandlet i underliggende utvalg,
men ble fremmet direkte for kommunestyret. Saksordfører redegjorde for at han hadde tatt
kontakt med ordfører og i samarbeid med henne utformet et alternativ til rådmannens
innstiling som følger;

Beiarn kommune har følgende uttalelse til "Høringsnotat av 21.01.2014, Høring-
rcservasjonsordning for fastleger, fra HOD. Endring i helse- og omsorgstjenesteloven og
pasient- og brukerrettighetsloven, og forskrift om endring i fastlegeforskriften.

1. Forslaget til lovendringene fra Regjeringen vil medføre et dårligere og mer

byråkratisk offentlig helsetillbud. Forslaget vil også undergrave verdiene

likeverd, respekt og trygghet ved at kvinner/jenter i en sårbar situasjon ikke vil
få oppfylt de rettigheter de har krav på hos sin fastlege, men må kunne orientere
seg om hvilke leger som kan oppfylle deres lovmessige rett.

2. Fastleger har plikt til å hjelpe de som har krav på hjelp. Beiarn kommune som

arbeidsgiver for fastleger ønsker ikke at disse skal få lov å reservere seg mot
deler av sin jobb, og ber derfor om at helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Vi mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig
ivaretatt gjennom abortloven, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot
henvisning til abort i Beiarn kommune.

4. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Beiarn kommune ikke tilate at
fastlegekontrakter som åpner for at fastleger i vår kommune kan reservere seg
mot å henvise til abort.

Rådmannens innstiling:
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Gitt at de foreslåtte retningslinjer gis en nasjonal utforming, der det ikke er den enkelte
kommune som skal inngå avtale med fastlegen, har Kommunestyret i Beiarn ingen
innvendinger til hovedtrekkene i Helse- og omsorgsdepartementets foreslåtte lov- og
forskriftsendringer, med tanke på å gi fastleger mulighet til, av samvittighetsgrunner, å
reservere seg mot å henvise kvinner til abort.
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