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Ordfører ønsket velkommen og åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innallngen og

møtet ble erklært lovlig satt. Sakskartet ble godkjent og tileggsreferater omdel.

Referater:

Det ble orientert om status for søknader til næringsfondet. Det foreligger fire slike og det
ventes at disse kommer til realitetsbehandling på neste Formannskapsmøte.

Som oppfølging av eierseminar i Beiarn kommunestyre 19.03 og eiermøte i Sjøfossen
Næringsutvikling AS 7. mars då, inviteres Sjøfossen Næringsutvikling AS til tematime med
Beiarn kommunestyre.

9/14
NYTT NØDNETT

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

1. Beiarn 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. Rådmannen 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.

3. Beiarn kommunes merkostnad til prosjektet, anslått til kr. 162 pr innbygger,
innarbeides i budsjettramme 1.3A og rulleres inn ved budsjettreguleringen.

Enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen l'

10/14
MULIGHETSSTUDIE VEDR. KOMMUNESTRUKTUR I SAL TEN

Formannskapets behandling:
Innstillng ti kommunestyret:

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 innhold.

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) Frivillig 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.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

11/14
OPPNEVNING AV VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER BEIARN KOMMUNE
HAR EIERINTERESSER OG RETT TIL STYREPLASS

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

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.



Saksordfører: Anne Rita Nybostad

12/14
DEL T AKELSE I PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR I
BRUSSEL

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

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

1. Salten Regionråd inngår partnerskapsavtale 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.

Saksordfører: Monika Sande.

13/14
INNKJØP A V BIL TIL ADMINISTRASJONEN PÅ KOMMUNEHUS

Vedtak:
Beiarn kommune kjøper 1 stk. ny Toyota RA V4 2,0 D-4D 4WD til en totalpris på kr.
410.607,- inkL. mva. til bruk for administrasjonen på kommunehuset.
Bilen kjøpes inn gjennom rammeavtale med SIIS.

Det tidligere etablerte regelverket for tildeling og bruk skal benyttes.

Enstemmig vedtatt.


