
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Driftsutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 13.03.2014 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen
Geir Asle Haraldsen

Forfall Møtt for

Anne Rita Nybostad i sak
6 og 7/14.

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 5, 6, 7/14

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

8 L L o MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001

Postadresse:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

5/14 12/40
FRISKLIV

6/14 13/740
SØKNAD OM TILSAGNlERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/56

7114 13/741
SKJENKING AV ALKOHOL LINDA OG TOMMY ANDERSEN
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Lederen, Anne-Rita Nybostad åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger
og møtet ble erklært lovlig satt. Ved innledningen til møtet ble det orientert om at Beiarn
kommune har mottatt Fornyingsprisen for 2014 fra Fylkesmannen i Nordland for arbeidet med
Pocet Nurse/Digi Pro Helse.

Sakslista ble godkjent som utsendt og man tok inn tileggs sak om skjenkebevillng for Beiarn
Versthus AS.

Habilitet:
Anne Rita Nybostad meldte seg inhabil i sak 13/740, DRU-sak 6/14, søknad om erverv av
tomt i Tvervik, da hun selv og mannen er de aktuelle kjøperne.

Anne Rita Nybostad og Øyvind Sande meldte seg inhabile i DRU-sak 7/14, søknad om
skjenkebeviling for Beiarn Vertshus AS. Begge er direkte involvert i virksomheter som også
har skjenkebevillng og ville av konkurransemessige hensyn ikke være med på behandlingen.
Driftsutvalget sa seg enige i vurderingene.

Geir Asle Haraldsen var innalt som vara for Nybostad og tiltrådte under behandlingen av
DRU-sak 6/14 og DRU-sak 7/14.

Referater:
Referater om medfinansiering for pasienter som blir behandlet i spesialisthelsetjenesten, om
Veterinærsenteret AS og om rapportering på veterinærtjenester ble tatt til orientering.

Orienteringer:
Kommunalleder Frank Movik orienterte om status i arbeidet med samferdselsstrategi for
Beiarn
og at man forbereder å gi innspil til Bodø kommunes areal del til kommuneplan. Denne er på
høring med frist 22. mars.

Rådmannen gaven kort orientering om kommunens regnskapsresultat for 2013.

5/14
FRISKLIV

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunesetyret:

Kommunestyret støtter arbeidet med oppstart av Frisklivsentral i Beiarn. Det utlyses en 20%
stiling som Frisklivkoordinator. Merkostnaden for 2014, anslått netto til kr. 25.000,
innarbeides i regulert budsjett, rammeområde 1.3A.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: ørjan Kristensen.

Behandling:

Velferds-og folkehelsekoordonator orienterte og besvarte spørsmåL.
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Etter drøfting foreslo utvalget omforente forslag til vedtak:
Kommunestyret støtter arbeidet med oppstart av Frisklivsentral i Beiarn. Det utlyses en 20%
stiling som Frisklivkoordinator. Merkostnaden for 2014, anslått netto til kr. 25.000,
innarbeides i regulert budsjett, rammeområde 1.3A.

6/14
SØKNAD OM TILSAGNlERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/56

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret:
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.

En forutsetning for salg er at Beiarn kommune har etablert en tilfredstilende alternativ
lagringsplass.

Vedtatt med fire mot 1 stemme.

Saksordfører Helge Osbak

Behandling:

Repr. Anne Rita Nybostad fratrådte om inhabil i saken og vararepresentant Geir Asle
Haraldsen tiltrådte.

Utvalget drøftet hvordan kommunens egne interesser på best mulig måte kunne sikres uten å
komme i konflikt med det planlagte prosjektet til søkerne.

Resultatet av debatten ble at Driftsutvalget fant det nødvendig å gjøre en tilføying til
innstilingen.

Tileggsforslaget fikk følgende ordlyd:

En forutsetning for salg er at Beiarn kommune har etablert en tilfredstilende alternativ
lagringsplass.

Representanten Geir Asle Haraldsen fremmet forslag om å avvise søknaden.

VOTERIG:
Ved prøvevotering falt rådmannens innstiling.

Etter dette ble det stemt over innstilingen med utvalgets tileggsforslag.
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Dette ble vedtatt med fire mot en stemmer.

Vedtak:

som innstilt, med tilegget

Vedtatt med fire mot en stemme.

Rådmannens innstiling:
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.

7/14
SKJENKING AV ALKOHOL
LINDA OG TOMMY ANDERSEN

Driftsutvalgets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

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
Fredag -lørdag

Lørdag - søndag

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

Brennevin:
Søndag - torsdag
Fredag -lørdag

Lørdag - søndag

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

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: ørjan Kristensen
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Behandling:
Representantene Anne Rita Nybostad og Øyvind Sande fratrådte som inhabil i saken.
Vararepresentant Geir Asle Haraldsen tiltrådte for Anne Rita Nybostad.
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